
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

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

 

 

 

П Р А В И Л А 

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПООЩРЯВАНЕ НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ 

 

/приети с решение на ВСС по Протокол № 1/10.01. 2013 г; изм. и доп. с 

решение на пленума на ВСС по Протокол № 39 /30.11.2017 г./ 

 

 

Т.1. Настоящите правила определят условията, реда и критериите за 

поощряване на съдии, прокурори и следователи. 

Т.2. Магистратите се поощряват, от съответната колегия на Висшия 

съдебен съвет, при показани положителни резултати с отличия и/или 

награди за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на 

служебните задължения и високи нравствени качества. 

Т. 3. Поощряването има за цел стимулиране на магистратите в ежедневната 

им работа. 

Т. 4. Магистратите могат да бъдат поощрявани с отличия и/или награди: 

4.1. / Отличия: 

- а) служебна благодарност и грамота; 

- б) личен почетен знак втора степен – сребърен; 

- в) личен почетен знак първа степен – златен; 

- г) предсрочно повишаване в ранг. 

4.2. Награди  

- а) парична; 

- б) предметна.  

Т. 5. Отличията „личен почетен знак първа степен – златен”, „личен 

почетен знак втора степен – сребърен” и „предсрочно повишаване в 

ранг” са лични, а отличието „служебна благодарност и грамота” и 

наградите могат да бъдат и колективни. 

Т. 6. Отличието може да бъде съчетано с награда. Стойността на 

паричната или предметната награда не може да надвишава размера на 

основното месечно възнаграждение на поощрения магистрат. Когато 

наградата е колективна, размерът й не може да надвишава размера на 

най-високото основно месечно възнаграждение на магистрата от  
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съответното структурно звено на органа на съдебната власт , съответно 

работна група или друг колективен орган, определен със заповед на 

административния ръководител или с решение на пленума или 

колегиите на Висшия съдебен съвет. 

Т. 7. Видът на отличието или наградата се определя съобразно личния 

или колективен принос за образцово изпълнение  на служебните 

задължения от проявения висок професионализъм при осъществяването 

на функциите и задачите на съответния орган на съдебната власт и от 

значимостта на постигнатите резултати. 

Т.8. Отличията и наградите се определят с решение на съответната 

колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на органите и лицата 

по чл. 304, ал. 1 от ЗСВ. 

Т. 9. Предложението по т. 8 следва да е мотивирано и придружено със 

становище от съответната Етична комисия при органа на съдебната 

власт относно нравствените качества на предложения за поощрение 

магистрат. При предложение на административен ръководител, 

направено въз основа на предложение на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, на основание  чл. 304, ал. 2 от ЗСВ, последното следва да 

се приложи към предложението по т. 8. 

Т. 10. Постъпилото предложение, ведно със становищата на Етичната 

комсия и предложението на Инспектората към Висшия съдебен съвет 

по т.9, изр. 2 се разглежда от Комисиите по атестирането и конкурсите 

към съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Когато 

предложението за поощрение включва парична и/или предметна 

награда, решението се съгласува с Комисия „Бюджет и финанси”, 

относно наличие на финансови средства в бюджета на съдебната власт. 

Т. 11. С отличие „служебна благодарност и грамота” се поощряват 

магистрати, придобили статут на несменяемост, които имат съществен 

принос за изпълнение на конкретна професионална задача и са 

постигнали високи професионални резултати при изпълнението на 

функциите си. 

Т. 12. С отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен” се 

поощряват магистрати, придобили статут на несменяемост, които се 

отличават с безупречно и високо професионално изпълнение на 

служебните си задължения по всички показатели за постигане на 

бързина и качество на постановените актове в съответния орган на 

съдебна власт. 

Т. 13. С отличие „личен почетен знак първа степен – златен” се 

поощряват магистрати, придобили статут на несменяемост, с 

изключителен принос за реформиране на съответния орган на съдебната 

власт и укрепване на неговия авторитет, които системно и непрекъснато 

проявяват висок професионализъм и се отличават с  постигнати трайни 
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резултати в служебната работа, с безупречно и образцово изпълнение на 

служебните си задължения и са пример за високи нравствени качества.  

Т. 14. При освобождаване от длъжност в случаите по чл. 165, ал. 1, т. 1 

от ЗСВ /при пенсиониране/, на магистратите могат да бъдат връчвани 

отличия по т. 4.1 при положение, че отговарят на изискванията на т. 11, 

т. 12 и т. 13. Предложението за поощряване с отличие се прави пред 

съответната колегия на Висшия съдебен съвет не по-късно от 30 дни 

преди датата на награждаването или събитието. 

Т. 15. В изключителни случаи на проявен висок професионализъм, 

образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени 

качества, съдия, прокурор и следовател се поощрява с отличие 

„предсрочно повишаване в ранг”. 

Т.16. С отличия могат да бъдат удостоявани посмъртно магистрати при 

условията на т. 11, т. 12 и т. 13. 

Т. 17. С парична или предметна награда се поощряват магистрати, 

придобили статут на несменяемост, които при периодични атестирания 

или при проверки на ИВСС са показали, че за проверяваните периоди са 

работили при натовареност, близка до най-високата натовареност на 

съответния орган на съдебната власт, всичките им актове са 

постановени в разумни срокове и са с отменяемост, равняваща се на 

най-ниската за съответния орган на съдебната власт. 

Т. 18. С парична или предметна награда се поощряват обособени 

структурни звена в органите на съдебната власт /отделения, състави, 

отдели и др./, за срочно и професионално изпълнение на важни 

служебни задачи, както и за трайни професионални резултати. 

Т. 19. Съответната колегия на Висшия съдебен съвет връчва отличието 

и/или наградата на съответния магистрат или структурно звено 

тържествено и публично.  

Т. 20. Имената на поощрените магистрати и на членовете на 

структурното звено се публикуват в отделен раздел на Интернет 

страницата на Висшия съдебен съвет. 

Т. 21. Предложението и решението за поощряване се прилагат към 

кадровото досие на магистрата и на членовете на структурното звено. 

 

 

Допълнителни и заключителни разпоредби 

 

§ 1. Настоящите правила се приемат в съответствие с разпоредбите на 

чл. 303 и 304 от  глава петнадесета на ЗСВ.  

§ 2. Правилата за определяне на условията, реда и критериите за 

поощряване на съдии, прокурори и следователи се приемат, допълват и 

изменят с решение на пленума на ВСС и се публикуват на интернет 

страницата му.  


