
       

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В 

ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ПРЕЗ 2020 г. 

 

Към момента длъжността „младши съдия” в окръжните съдилища е 88 

щатни бройки, разпределени по апелативни райони, както следва:  

 

АПЕЛАТИВЕН РАЙОН СОФИЯ    

 СГС  29 длъжности 

 ОС София  3 длъжности 

 ОС Благоевград  2 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  1 длъжност 

 ОС Хасково  3 длъжности 

 

 АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВАРНА 

 ОС Варна  8 длъжности 

 ОС Добрич  1 длъжност 

 ОС Разград  1 длъжност 

 ОС Силистра  1 длъжност 

 ОС Търговище  1 длъжност 

 ОС Шумен   2 длъжности 
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 АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 ОС В. Търново  3 длъжности 

 ОС Габрово  1 длъжност 

 ОС Ловеч  1 длъжност 

 ОС Плевен  1 длъжност 

 ОС Русе  2 длъжности 

 

 АПЕЛАТИВЕН РАЙОН БУРГАС 

 ОС Бургас  4 длъжности 

 ОС Сливен  2 длъжности 

 ОС Ямбол  1 длъжност 

 

От горепосочените 88 (осемдесет и осем) длъжности, 29 (двадесет и девет) 

са заети от назначените с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет по пр. № 21/26.06.2018 г., на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, младши 
съдии от конкурс обявен през месец януари 2017 г. Съгласно изискванията на 
чл. 243 от ЗСВ, същите следва да бъдат назначени през 2020 г. на длъжността 
„съдия“ в районните съдилища.   

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 
20/25.06.2019 г., след успешно завършване на обучението в Националния 
институт на правосъдието, са назначени 32 (тридесет и двама) младши съдии от 
конкурс обявен през месец януари 2018 г. Срокът на назначението им по чл. 240 
от ЗСВ изтича през 2021 г.  

По предложение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийска 
колегия на ВСС и на база извършеното от нея планиране, с решение по 
протокол № 03/29.01.2019 г. е обявен конкурс за заемане на 28 (двадесет и 
осем) длъжности „младши съдия“. По отношение на ОС-Бургас са обявени 2 

(две) длъжности, които не са обезпечени. Одобрените кандидати са 29 (двадесет 
и девет) поради заявено желание за един и същи орган (ОС-Перник) на двама 
кандидати с равен бал. Към настоящия момент 28 (двадесет и осем) от 
одобрените кандидати са на обучение в Националния институт на правосъдието 
(НИП), след провеждане на което през 2020 г. същите следва да бъдат 
назначени със срок по чл. 240 от ЗСВ, изтичащ през 2022 г. С решение на СК на 
ВСС по пр. №25/30.07.2019 г. е отложено задължителното първоначално 
обучение в НИП на 1 (един) кандидат, който следва да продължи обучението си 
с випуск 2020-2021 г.  

Към момента има 1 (една) реално свободна длъжност „младши съдия“, като 
през месец юли 2020 г. предстои освобождаване на още 29 (двадесет и девет), 

след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ на младшите съдии, назначени с 
решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 
21/26.06.2018 г. (от конкурс, обявен 2017 г.). Общо 30 (тридесет) длъжности  
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„младши съдии“  биха могли да се обявят за заемане чрез конкурс за младши 
съдии през 2020 г.  
Настоящото планиране се извършва по реда на чл. 4 от Наредба № 1 за 
конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в 
органите на съдебната власт, при съобразяване на: 

- Степента на натовареност по щат в окръжните съдилища и 
съответните районни съдилища; 

- Настъпилите кадрови промени по щатната численост на младшите 
съдии в окръжните съдилища с оглед извършеното от пленума на ВСС /пр. № 
29/05.12.2019 г./ оптимизиране и преразпределение на длъжности; 

- Обявените и предстоящите за обявяване конкурси за заемане на 
свободните длъжности в окръжните съдилища и очакваната кадрова динамика в 
съответния съдебен район; 

- Прогнозата за свободните съдийски щатове през 2023 г. и 
перспективата за заемането им от младши съдии с изтичащ срок на назначение; 

-  Изисканите на основание чл. 177, ал. 1 от ЗСВ становища и 
предложения от административните ръководители на окръжните съдилища. 
   

 Окръжен съд -   Благоевград  
 

С решение на Пленума на ВСС по пр. № 2/24.01.2019 г. утвърденият щат за 
длъжността „младши съдия” в ОС - Благоевград се намали от 3 на 2 щатни 
длъжности,  чрез съкращаване на 1 длъжност на младши съдията с изтичащ 
срок по чл. 240 от ЗСВ през месец юли 2019 г., назначен от конкурс, обявен 
през 2016 г. На втората длъжност „младши съдия“, след проведен конкурс и 
успешно приключване на обучението в НИП, с решение на Съдийската колегия 
на ВСС по пр. № 21/26.06.2018 г. е назначен Аспарух Емилов Христов, с 
изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г. Третият щат, с решение по пр. № 
04/30.01.2018 г. на Колегията е обявен на конкурс, като кандидатът заявил 
желание за него – Александър Костадинов Трионджиев e назначен на 
длъжността „младши съдия“ в ОС - Благоевград през 2019 г. с изтичащ срок по 
чл. 240 от ЗСВ през 2021 г. 

ОС – Благоевград при утвърдена щатна численост към момента от 26 

магистрати е с натовареност за 2018 г., както следва: 10,61 брой дела за 
разглеждане месечно от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 8,84 брой 
свършени дела месечно от 1 съдия при средна за страната 9,08. Показателите на 
натовареността за 1-то полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за 
разглеждане 12,21 при средна за страната 14,54 и брой свършени дела 8,33 при 
средна за страната 9,40. 

В становището си, изискано на основание чл. 177 от ЗСВ, 
административният ръководител – председател на ОС – Благоевград посочва, 
че за периода 2020 г. – 2023 г. в съда ще се овакантят поради навършване от 
магистрати на 65-годишна възраст 3 съдийски длъжности. Същевременно 
поради съкращаване на 1 длъжност за младши съдия през 2019 г. съдът работи 
и с намален младши магистратски състав. Изводът, който може да се направи за 
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кадровото състояние на съда сочи на необходимост от попълване на свободната 
длъжност за младши съдия чрез конкурс през 2020 г. с цел подпомагане 
дейността на съда. 

В ОС – Благоевград са налице 2 свободни длъжности за съдия, които са 
обявени за заемането им чрез конкурси за повишаване, съответно по една 
длъжност в гражданското и в наказателното отделение на съда. Приключването 
на конкурсите и заемането на длъжностите от съдии от районните съдилища, 
ще доведе до кадрово разместване и динамика в съдебния район, което 
предполага, че ще се освободят места в районните съдилища, които да 
послужат за устройване в съдебния район на младшите съдии с изтичащ срок в 
ОС – Благоевград. 

С оглед на така изследваните статистически данни за натовареност на 
съдиите в ОС – Благоевград близка до средната за страната, прогнозируемата 
кадрова динамика в съдебния район на ОС – Благоевград във връзка с 
обявените конкурси, както и обоснованата от административния ръководител 
необходимост от подпомагане, Комисията счита, че 1 длъжност „младши 
съдия“ в ОС – Благоевград следва да бъде планирана и обявена на конкурс през 
2020 г. за заемането й. 

 

 Окръжен съд -  Бургас  
Към настоящия момент не са налице свободни длъжности за младши съдия в 

ОС - Бургас, като предстои през месец юли 2020 г. да се овакантят 2 длъжности, 
тъй като Марина Иванова Мавродиева и Ваня Василева Ванева – младши съдии 
в ОС - Бургас следва да бъдат назначени на длъжността „съдия” в районен съд, 
съгласно изискванията на чл. 240 във връзка с чл. 243 от ЗСВ. С решение на 
пленума на ВСС по пр. № 2/24.01.2019 г. утвърденият от 6 бройки щат за 
длъжността „младши съдия” в ОС - Бургас се намали, като се съкратиха 2 

длъжности. С решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 03/29.01.2019 г. 
2 длъжности „младши съдия“ са обявени на конкурс, като кандидатите, заявили 

желание за този ОСВ – Александър Муртев и Детелина Димова се обучават в 
НИП и предстои да бъдат назначени на длъжността „младши съдия“ в ОС - 

Бургас през 2020 г.  
ОС – Бургас при утвърдена щатна численост към момента от 45 магистрати е 

с натовареност за 2018 г., както следва: 8,53 брой дела за разглеждане месечно 
от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 6,96 брой свършени дела месечно от 1 
съдия при средна за страната 9,08.  Показателите на натовареността за 1-то 
полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за разглеждане 10,44 при средна за 
страната 14,54 и брой свършени дела 7,30 при средна за страната 9,40. 

Видно от актуалното щатно разписание на ОС – Бургас, както и от данните в  
становището по чл. 177 от ЗСВ на административния ръководител, в съда са 
налице 4 щатни длъжности за съдия, обявени на конкурси за повишаване 
съответно в гражданското и наказателното отделение на съда. В ОС – Бургас 
през 2020 г. предстои да се пенсионира 1 съдия, като през 2021 г. предстои да 
навърши пенсионна възраст още 1 магистрат. В проведените конкурси за 
повишаване в АС – Бургас – гражданска и наказателна колегия са класирани 2-

ма съдии от ОС – Бургас, което означава, че след приключване на конкурсните 
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процедури с встъпване на назначените кандидати още 2 съдийски длъжности 
ще бъдат овакантени. Очаква се освобождаване на длъжности в ОС – Бургас и 
от приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по конкурсите за 
апелативно ниво. С оглед на така прогнозируемото разместване и очакваното 
овакантяване на съдийски длъжности, се очертава кадрова необходимост от 
попълване на младши магистратския състав на ОС – Бургас чрез планиране и 
обявяване на конкурс през 2020 г. за заемането на 2 длъжности „младши съдия“ 

в органа.    

 Окръжен съд гр.  Варна  
Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС - Варна е 8 щатни 

бройки. От проведен конкурс през 2017 г. и след успешно завършване на 
обучението в НИП през 2018 г. са назначени на длъжност „младши съдия“ в ОС 

- Варна - Таня Кунева Николова и Никола Дойчинов Дойчев, за които предстои 
през месец юли 2020 г., поради изтичащия срок, съгласно чл. 240 от ЗСВ да 
бъдат назначени на длъжност „съдия“ в районен съд, като същите ще овакантят 
2 длъжности за младши съдия в органа. С решение на Съдийската колегия по 
пр. № 20/25.06.2019 г., са назначени на длъжност „младши съдия“  - Иван 
Стойнов Иванов, Филип Стоянов Радинов и Насуф Исмал Насуф, за които 
срокът по чл. 240 от ЗСВ изтича през 2021 г. Останалите 3 длъжности в ОС – 

Варна са обявени с решение на Съдийската колегия по пр. № 03/29.01.2019 г. на 
конкурс и кандидатите, заявили желание за този орган на съдебната власт, ще 
бъдат назначени през 2020 г. след успешно завършване на обучението им в 
НИП. 

Окръжен съд – Варна за 2018 г. е с натовареност по щат 9,28 брой дела за 
разглеждане месечно от 1 съдия при средна за страната 11,65 и брой свършени 
дела 7,88 при средна за страната 9,08. Натовареността за полугодието на 2019 г. 
е следната - брой дела за разглеждане месечно на един съдия – 10,22 брой 
свършени дела месечно на един съдия – 7,40.  

Становището на административния ръководител на ОС – Варна е за 
планиране и обявяване на конкурс през 2020 г. на 2 длъжности за младши съдия 
предвид кадровата динамика, нуждите и прогнозните тенденции за 
овакантяване на съдийски длъжности в съдебния район на ОС – Варна. Към 
настоящия момент в ОС – Варна има 2 свободни съдийски щатни бройки, 
съответно в гражданското и в търговското отделение, обявени на конкурси за 
заемането им чрез повишаване. Същевременно в периода 2020 г. – 2023 г. в 
съда се очаква освобождаване на още 6 длъжности за съдия, поради 
навършване на пенсионна възраст на магистрати. Председателят на съда 
посочва, че практиката е в конкурсите за повишаване да участват и печелят 
магистрати от съдебния район, което предполага овакантяването между 6 и 8 
щата в съдебния район през следващите три години. 

С оглед на това прогнозируемо кадрово разместване в съдебния район и 
очертаващата се възможност за устройване на младшите съдии в ОС - Варна с 
изтичащ срок на районно ниво, както и във връзка с установените прогнозни 
тенденции за освобождаване на съдийски длъжности и възникване на нужда от 
подпомагане, Комисията по атестирането и конкурсите, счита че е налице 
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обоснована необходимост от попълване на младши съдийския състав на ОС – 

Варна чрез планирането и провеждането на конкурс за заемането на 2 

длъжности за „младши съдия“ в органа. 

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

щатни бройки. На 1 от тях е назначен с решение на Съдийската колегия на 
ВСС по пр. № 21/26.06.2018 г. младши съдия Ивайло Юлиянов Колев, чийто 
срок на назначение изтича през 2020 г. Другите 2 длъжности в ОС – Велико 
Търново са обявени с решение на Съдийската колегия по пр. № 04/30.01.2018 г. 
на конкурс и кандидатите, заявили желание за този орган на съдебната власт -  

Лилия Методиева Ненова и Светослав Иванов Иванов са назначени през 2019 г. 
след успешно завършване на обучението им в НИП, с изтичащ срок на 
назначението им по чл. 240 от ЗСВ през 2021 г.  

ОС – Велико Търново при утвърдена щатна численост към момента от 19 

магистрати е с натовареност за 2018 г., както следва: 9,35 брой дела за 
разглеждане месечно от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 7,72 брой 
свършени дела месечно от 1 съдия при средна за страната 9,08. Показателите на 
натовареността за 1-то полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за 
разглеждане 11,93 при средна за страната 14,54 и брой свършени дела 7,98 при 
средна за страната 9,40. 

В становището си по чл. 177 от ЗСВ, административният ръководител 
обосновава нуждата от планиране и обявяване на централизиран конкурс през 
2020 г. за заемането на 1 длъжност за младши съдия с прогнозни данни за 
предстоящо освобождаване, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, на 3 
длъжности „съдия“ в съда. В допълнение посочва още, че 3-ма магистрати от 
ОС – Велико Търново са класирани в провеждащите се към момента конкурси 
за повишаване в апелативните съдилища, което ще доведе до овакантяване на 
още 3 съдийски длъжности. Председателят счита, че с оглед обявените 
конкурси за повишаване и заемане на 2 длъжности за съдия в гражданското 
отделение и 1 длъжност за съдия в наказателното отделение на ОС – Велико 
Търново, ще се освободят длъжности „съдия“ в районните съдилища от 
съдебния район, които да могат да послужат за устройване на младшите съдии 
от ОС – Велико Търново с изтичащ срок на назначение по чл. 240 от ЗСВ. 

С оглед на така прогнозируемата щатна динамика в съдебния район,  
очертаващата се необходимост от попълване на съдийския състав на ОС – 

Велико Търново и кадрово подпомагане, Комисията счита, че на централизиран 
конкурс през 2020 г. следва да бъде планирана и обявена 1 длъжност за младши 
съдия. 
 Окръжен съд -  Видин 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Видин е 1 щатна 
бройка. С решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 42/17.10.2017  г., 
на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ,  младшият магистрат в ОС - 
Видин – Константин Александров Кунчев е назначен на длъжност „съдия“ в 
Софийски районен съд. С решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 
03/29.01.2019 г. длъжността е обявен на конкурс за заемането й, като 
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класиралият се кандидат, заявил желание за заемането й - Дебора Вълкова в 
момента провежда 9-месечно обучение в НИП и след успешното му завършване 
следва да бъде назначена през 2020 г. 

С оглед липсата на свободна длъжност за младши съдия в ОС – Видин, този 
орган на съдебна власт не следва да бъде включен в настоящото планиране на 
длъжностите „младши съдия“ за обявяване на конкурс през 2020 г. 
 Окръжен съд -  Враца  

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Враца е 3 щатни 
длъжности.  Една от тях, с решение по пр. № 05/01.02.2017 г. на Съдийската 
колегия на ВСС е обявена на конкурс и класираният кандидат – Иван Валериев 
Никифорски е назначен на нея след успешно завършване на обучението му в 
НИП през 2018 г. Тази длъжност ще се оваканти през месец юли 2020 г. с оглед 
изтичане 2-годишния срок на назначението му. Втората длъжност е обявена на 
конкурс през 2018 г., като кандидатът, който е назначен на нея през 2019 г. – 

Магдалена Бориславова Младенова ще оваканти длъжността през 2021 г. 

Третата длъжност „младши съдия“ е обявена на конкурс с решение на 
Съдийската колегия на ВСС по пр. № 03/29.01.2019 г., като заявилият този 
орган на съдебната власт одобрен кандидат - Камелия Колева към момента е на 
обучение в НИП и ще бъде назначена в органа през 2020 г.  

ОС – Враца при утвърдена щатна численост към момента от 18 магистрати е 
с натовареност за 2018 г., както следва: 7,50 брой дела за разглеждане месечно 
от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 6,61 брой свършени дела месечно от 1 
съдия при средна за страната 9,08. Показателите на натовареността за 1-то 
полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за разглеждане 8,87 при средна за 
страната 14,54 и брой свършени дела 6,50 при средна за страната 9,40. 

В становището си административният ръководител отправя искане в 
централизирания конкурс за 2020 г. да бъде включена 1 длъжност за младши 
съдия. Към момента по щатното разписание на ОС – Враца е налице 1 свободна 
длъжност „съдия“, която е обявена на конкурс за повишаване за заемането й.  

Сравнителният анализ на окръжните съдилища, както и изследването 
съотношение между щатната численост на старшите съдии и броя длъжности за 
младши съдии показва, че окръжни съдилища с по-голям от ОС – Враца 
съдийски състав и по-голяма натовареност разполагат по щат с по-малък брой 

длъжности за младши магистрати. 
По отношение на Окръжен съд – Враца, с оглед ниските показатели за 

натовареността на съдиите в органа и липсата на необходимост от кадрово 
попълване и на 3 (трите) щатни длъжности за младши съдии, с решение на 
Пленума на ВСС по пр. № 29/05.12.2019 г.  1 (една) длъжност „младши съдия“ в 
Окръжен съд – Враца е съкратена, като е разкрита в Софийски градски съд, 
считано от датата на овакантяването й през 2020 г. поради изтичане на срока по 
чл. 240 от ЗСВ на младши съдия Иван Никифорски. С оглед на това в ОС – 

Враца липсва възможност за обявяване на нов конкурс за младши съдии през 
2020 г. и този орган на съдебната власт не следва да бъде включен в настоящото 
планиране на длъжности за конкурс. 
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 Окръжен съд -  Габрово 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС - Габрово е 1 щатна 
бройка, която с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 05/01.02.2017 

г. е обявена за заемане чрез конкурс. Заявилият желание за нея в процедурата 
по чл. 186, ал. 6 от ЗСВ кандидат – Мария Милкова Дългичева е назначена през 
2018 г., след успешно завършване на обучението й в НИП. Тази длъжност ще се 
оваканти през месец юли 2020 г. във връзка с изтичане на 2-годишния срок на 
назначението на младшия магистрат и ще бъде налице възможност за 
обявяването й на конкурс през календарната година. 

ОС – Габрово при утвърдена щатна численост към момента от 12 магистрати 
е с натовареност за 2018 г., както следва: 6,38 брой дела за разглеждане месечно 
от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 5,52 брой свършени дела месечно от 1 
съдия при средна за страната 9,08. Показателите на натовареността за 1-то 
полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за разглеждане 8,10 при средна за 
страната 14,54 и брой свършени дела 5,76 при средна за страната 9,40. 

В ОС – Габрово предстои през 2022 г. да се освободи поради навършване на 
65-годишна възраст 1 длъжност за съдия. В съдебния район са налице свободни 
длъжности за съдия в РС – Трявна. В РС – Севлиево длъжността 
„административен ръководител – председател“ е вакантна, като там до края на 
месец ноември предстои освобождаване на основание чл. 165, ал. 1 от ЗСВ на 1 
съдийска длъжност поради навършване на 65-годишна възраст на магистрат. С 
оглед на така очертаното кадрово състояние на съдебния район, 
административният ръководител на ОС – Габрово предлага на конкурс през 
2020 г. да бъде планирана и обявена 1 длъжност за младши съдия. 

Като съобрази прогнозното освобождаване на длъжности на районно ниво, 
които да могат да послужат за устройване на младши съдия с изтичащ срок в 
съдебния район, Комисията счита за основателно планирането и обявяването на 
конкурс през 2020 г. на 1 длъжност „младши съдия“ в ОС – Габрово. 
 Окръжен съд -  Добрич 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Добрич е 1 щатна 
бройка. Длъжността е обявявана на конкурс през 2018 г., като заявилият 
желание за заемането й кандидат - Георги Кирилов Пашалиев след успешно 
завършване на 9-месечно обучение в НИП е назначен през 2019 г. Ето защо нов 
конкурс за длъжността „младши съдия“ в ОС – Добрич може да се обяви най-

рано през 2021 г., когато длъжността ще се освободи поради изтичане срокът на 

назначението на младши съдията по чл. 240 от ЗСВ. 
 Окръжен съд -  Кърджали 

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

щатна бройка. Длъжността е обявена на конкурс с решение на Съдийската 
колегия на ВСС по пр. № 003/29.01.2019 г. Заявилият този орган на съдебната 
власт одобрен кандидат - Габриел Русев в момента е на 9-месечно обучение в 
НИП и след успешно завършване следва да бъде назначен в ОС – Кърджали 
през 2020 г. с изтичащ срок на назначение по чл. 240 от ЗСВ през 2022 г. С 
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оглед липсата на вакантна длъжност „младши съдия“,  ОС – Кърджали не 
следва да бъде включен в настоящото планиране на длъжностите „младши 
съдия“ за 2020 г. 
 Окръжен съд -  Кюстендил 

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

щатни бройки.  Едната длъжност е обявена с решение на Съдийската колегия 
на ВСС по пр. № 05/01.02.2017 г. на конкурс, като класираният кандидат – 

Симона Василева Навущанова е назначена през 2018 г. след приключване на 
деветмесечното й обучение в НИП. Нейният срок на назначение изтича през 
2020 г. Втората длъжност за младши съдия е обявена на конкурс през 2018 г., 
като заявилият я кандидат – Калин Кирилов Василев е назначен на нея през 
2019 г. с изтичащ срок на назначение през 2021 г.   

ОС – Кюстендил при утвърдена щатна численост към момента от 14 

магистрати е с натовареност за 2018 г., както следва: 9,49 брой дела за 
разглеждане месечно от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 7,78 брой 
свършени дела месечно от 1 съдия при средна за страната 9,08. Показателите на 
натовареността за 1-то полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за 
разглеждане 12,23 при средна за страната 14,54 и брой свършени дела 8,23 при 
средна за страната 9,40. 

Административният ръководител – председател на ОС – Кюстендил 
обосновава необходимостта от запазване на 1 младши съдийска длъжност с 
данните за кадровото състояния на съдилищата в съдебния район, като посочва, 
че свободните 2 съдийски длъжности в КОС са обявени на конкурси за 
заемането им, като през 2020 г. се очаква освобождаване на още 1 съдийска 
длъжност поради пенсиониране на магистрат от органа. През 2021 г. на същото 
основание ще се освободи 1 съдийска длъжност в Районен съд – Кюстендил. 
Същевременно според председателя, наличието на 3-ма командировани съдии 
от районните съдилища в съдебния район, както и бъдещото командироване на 
още 1 магистрат от РС – Кюстендил, сочат на необходимост 1 младши съдийска 
бройка да бъде обявена в централизирания конкурс за 2020 г. 

Обобщените данни и очертаната прогноза за кадрова динамика в района 
обуславят необходимостта от планирането през 2020 г. за 1 длъжност „младши 
съдия“ в ОС – Кюстендил. 
 Окръжен съд -  Ловеч 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС - Ловеч е 1 щатна 
бройка, на която през 2018 г. е назначен успешно завършилият обучението си в 

НИП кандидат – Кристиан Бориславов Гюрчев. Тази длъжност може да бъде 
включена в настоящото планиране, тъй като ще се оваканти през месец юли 
2020 г., когато ще изтече срокът на назначението на младши съдия Кристиан 
Гюрчев. По щатното разписание на ОС - Ловеч не са налице други длъжности 
за младши съдии, които да бъдат планирани и обявени на конкурс през 2020 г. 

ОС – Ловеч при утвърдена щатна численост към момента от 14 магистрати е 
с натовареност за 2018 г., както следва: 9,55 брой дела за разглеждане месечно 
от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 8,28 брой свършени дела месечно от 1 
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съдия при средна за страната 9,08. Показателите на натовареността за 1-то 
полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за разглеждане 11,36 при средна за 
страната 14,54 и брой свършени дела 8,95 при средна за страната 9,40. 

В депозираното на основание чл. 177 от ЗСВ становище административният 
ръководител – председател на ОС – Ловеч прави предложение за планиране на 
свободната длъжност „младши съдия“ при провеждането на централизиран 
конкурс за календарната 2020 г., като излага следните аргументи. През 2020 г. в 
съда ще се освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 1 съдийска 
длъжност, като през 2023 г. на същото основание и поради навършване на 65-

годишна възраст ще се оваканти още 1 длъжност за съдия. Според председателя 
това овакантяване, съчетано с предходно намаляване на съдийския състав на 
органа чрез съкращаване на 1 длъжност за съдия с решение на Пленума на ВСС 
по пр. № 19/25.07.2019 г., както и изтичането през 2020 г. на срока на 
назначението на младшия съдия ще се отрази негативно върху работата на съда, 
като ще затрудни нормалната правораздавателна дейност.  

С оглед на изложеното, Комисията намира за основателно становището на 
председателят, според което планирането на свободната длъжност „младши 
съдия“ в ОС – Ловеч при провеждането на конкурс през 2020 г. ще спомогне в 
известна степен за разрешаване на сериозни кадрови дефицити в органа, които 
ще възникнат през следващите 3 години. 
 Окръжен съд -  Монтана 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Монтана е 1 щатна 
бройка, която с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 03/29.01.2019 
г. е обявена на конкурс. Заявилият този орган на съдебната власт одобрен 
кандидат - Пламена Петкова в момента е на 9-месечно обучение в НИП и след 
успешно завършване следва да бъде назначен в ОС – Монтана през 2020 г. с 
изтичащ срок на назначение по чл. 240 от ЗСВ през 2022 г. С оглед липсата на 
вакантна длъжност „младши съдия“,  ОС – Монтана не следва да бъде включен 
в настоящото планиране на длъжността „младши съдия“ за 2020 г. 
 Окръжен съд гр.  Пазарджик 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Пазарджик е 2 
щатни бройки, които са овакантени през 2018 г. поради изтичането на срока  
по чл. 240 от ЗСВ на младшите магистрати - Мария Ангелова Ненова и 
Магдалена Георгиева Татарева - назначени на длъжност „съдия“ в районен съд. 
Тези две длъжности са планирани и обявени на конкурс с решение на 
Съдийската колегия на ВСС по пр. 04/30.01.2018 г. , като през 2019 г. на тях са 
назначени Ели Асенова Каменова и Росица Илиева Василева, след успешно 
завършване на обучението им в НИП. Те ще овакантят длъжностите след 2 г., 
когато ще изтече срокът на назначението им по чл. 240 от ЗСВ. С оглед 
актуалните данни за щатния състав на младшите съдии в ОС - Пазарджик, не се 
очертава възможност за планиране и обявяване на конкурс през 2020 г. 
 Окръжен съд -  Перник 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Перник е 3 щатни 
бройки. Две от длъжностите са обявени с решение на Съдийската колегия на 
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ВСС по пр. № 05/01.02.2017 г. на конкурс, като кандидатите Симона Пламенова 
Кирилова и Кристина Николаева Костадинова, заявили желание за този орган 
на съдебната власт са назначени през 2018 г. след успешно завършване на 
обучението им в НИП. Третата длъжност се оваканти през 2018 г. поради 
изтичането на срока по чл. 240 от ЗСВ на младшия съдия – Ивета Венциславова 
Иванова и назначаването й на длъжност „съдия“ в районен съд. Тази длъжност 
е обявена с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 03/29.01.2019 г. 
на конкурс, като заявилите я кандидати - Мариета Динева и Маринела 
Маринова-Стоева са на 9-месечно обучение в НИП и ще бъдат назначени през 
2020 г. 

Окръжен съд – Перник при утвърдена щатна численост към момента от 15 

магистрати е с натовареност за 2018 г., както следва: 7,31 брой дела за 
разглеждане месечно от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 6,30 брой 
свършени дела месечно от 1 съдия при средна за страната 9,08. Показателите на 
натовареността за 1-то полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за 
разглеждане 9,69 при средна за страната 14,54 и брой свършени дела 6,88 при 
средна за страната 9,40. Административният ръководител – председател на ОС 
– Перник заявява необходимост от планиране на 2 длъжности „младши съдия“ 
за 2020 г. 

Към момента по щатното разписание на ОС – Перник са налице 3 длъжности 
за младши съдия. Във връзка с обявения през 2019 г. конкурс за 1 длъжност 
„младши съдия“ в ОС – Перник заявления подават 2-ма кандидати с еднакъв 
бал. Поради липсата на разписан в закона следващ критерий за назначаване в 
конкурса и с оглед на досегашната последователна практика на Съдийската 
колегия на ВСС в такива случаи да разкрива временно нова длъжност за 
младши съдия, през месец юни 2020 г. след завършване на задължителното им 
първоначално обучение в Националния институт на правосъдието, кандидатите 
за младши съдии, заявили ОС – Перник като орган на назначаването и с цел 
устройването им ще се очертае необходимост от увеличаване на щата на 
младшите магистрати в органа от 3-ма на 4 младши съдии. Това изкуствено 
завишаване е временна мярка с цел обезпечаване назначаване на кандидатите 
по конкурса от 2019 г. След като бъде изпълнена целта на увеличаването на 
младши съдийския щат, Съдийската колегия на ВСС с оглед последователност 
и предвидимост следва да пристъпи към редуцирането на щата на младшите 
съдии в ОС – Перник чрез съкращаването на временно разкритата бройка. 
Съобразно това предстоящо технологично увеличаване на длъжностите за 
младши магистрати в ОС - Перник, обявяването на конкурс през 2020 г. за този 
орган на съдебната власт е неоснователно. Същевременно с решение на 
Пленума на ВСС по пр. № 29/05.12.2019 г.  1 (една) длъжност „младши съдия“ в 
Окръжен съд – Перник е съкратена, като е разкрита в Софийски градски съд, 
считано от датата на овакантяването й през 2020 г. поради изтичане на срока по 
чл. 240 от ЗСВ на младши съдия от органа. Втората длъжност „младши съдия“, 
която предстои да се оваканти на основание чл. 240 от ЗСВ през 2020 г. следва 
да послужи за обезпечаване на втория кандидат за младши магистрат от 
конкурса през 2019 г.  
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С оглед на гореизложеното в ОС – Перник липсва възможност за обявяване 
на нов конкурс за младши съдии през 2020 г. и този орган на съдебната власт не 
следва да бъде включен в настоящото планиране на длъжности за конкурс. 
 Окръжен съд -  Плевен 

Щатният състав на младшите магистрати в ОС – Плевен бе намален с 1 
вакантна длъжност след извършено преразпределение и оптимизиране на 
щатната численост на младшите съдии в окръжните съдилища, като с решение 
на Пленума на ВСС по пр. № 2/24.01.2019 г. тази длъжност бе пренасочена към 
Окръжен съд – Шумен. Разкриването на тази длъжност там цели да обезпечи 
назначаването на младши съдия, на обучение в НИП, от конкурс, обявен през 
2017 г. Другата длъжност „младши съдия“ в ОС – Плевен е обявена за заемане 
чрез конкурс през 2017 г. и заявилият желание за този орган на съдебната власт 
кандидат Силвия Георгиева Даскалова е назначена след приключване на 
деветмесечното й обучение в НИП, със срок на назначение до 2020 г.  С оглед 
на което през 2020 г. се очертава освобождаване на длъжност за младши 
магистрат в ОС – Плевен, която да бъде планирана и обявена на конкурс. 

ОС – Плевен при утвърдена щатна численост към момента от 26 магистрати 
е с натовареност за 2018 г., както следва: 9,25 брой дела за разглеждане месечно 
от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 8,19 брой свършени дела месечно от 1 
съдия при средна за страната 9,08. Показателите на натовареността за 1-то 
полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за разглеждане 10,00 при средна за 
страната 14,54 и брой свършени дела 7,43 при средна за страната 9,40. 

В ОС – Плевен е налице 1 свободна длъжност за съдия, обявена на конкурс, 
която евентуално би се заела от магистрат от районен съд в съдебния район. 
Същевременно съдия от органа участва в конкурс за повишаване в длъжност. За 
периода 2020 г. – 2023 г. в ОС – Плевен на основание чл.165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 
ще се освободят още 2 длъжности за съдия. С оглед на изложените прогнозни 
данни, административният ръководител в становището си по чл. 177 от ЗСВ 
основателно предлага на конкурс през 2020 г. да бъде обявена 1 длъжност за 
младши съдия в ОС – Плевен. 
 Окръжен съд -  Пловдив 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Пловдив е 7 щатни 
бройки. След успешно завършване на обучението в НИП през 2016 г. са 
назначени четирима младши съдии от конкурс обявен през 2015 г., за които 
срокът по чл. 240 от ЗСВ изтече през 2018 г. За същите се приложи изискването 
на чл. 243 от ЗСВ, а именно назначаване на длъжност „съдия“ в  районен съд. 
От тези така овакантени четири длъжности „младши съдия“,  3 са обявени на 
централизиран конкурс през 2018 г., като заявилите този орган на съдебната 
власт кандидати след завършване на 9-месечното си обучение в НИП са 

назначени през 2019 г. Други 3 длъжности младши съдия са обявени на конкурс 
през 2019 г. като заявилите този орган на съдебната власт кандидати Мирела 
Чипова, Костадин Иванов и Силвия Алексова в момента провеждат 
задължителното си първоначално обучение в НИП и следва да бъдат назначени 
в ОС – Пловдив през 2020 г. Седмата длъжност „младши съдия“ е обявена на 
конкурс през 2017 г., като назначеният на нея кандидат Анна Димитрова 
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Дъбова следва да бъде назначена на основание чл. 243 от ЗСВ на длъжност 
„съдия“ в районен съд, което ще доведе до овакантяване на длъжността през 
2020 г. 

Окръжен съд – Пловдив при утвърдена щатна численост към момента от 
62-ма магистрати е с натовареност за 2018 г., както следва: 10,14 брой дела за 
разглеждане месечно от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 8,48 брой 
свършени дела месечно от 1 съдия при средна за страната 9,08. Показателите на 
натовареността за 1-то полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за 
разглеждане 12,08 при средна за страната 14,54 и брой свършени дела 8,95 при 
средна за страната 9,40. 

В полученото по реда на чл. 177 от ЗСВ становище, което комисията приема 
за основателно, административният ръководител на ОС – Пловдив изтъква 
необходимостта от обявяване на възможната 1 длъжност за младши съдия, 

както с оглед броя на свободните длъжности в районните съдилища, така и с 
оглед предстоящото овакантяване на 3 длъжности в ОС – Пловдив на 
основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в периода 2020 г. - 2022 г. 

В допълнение към гореизложеното, следва да се отбележи и 
обстоятелството, че за ОС – Пловдив е обявен и конкурс за повишаване, като 
прогнозата е конкурсната длъжност да се заеме от съдия от съдебния район, 
което ще доведе до освобождаване на съдийска длъжност, която да послужи за 
устройване на младши съдия от ОС – Пловдив с изтичащ срок по чл. 240 от 
ЗСВ. С оглед обобщените данни за кадровото състояние на съдебния район, 
показателите за натовареност близка до средната за страната, както и 
прогнозата за свободните щатове на районно ниво, Комисията счита за 
основателно планирането на възможната 1 длъжност за младши съдия в ОС – 

Пловдив за конкурс през 2020 г. 
 Окръжен съд -  Разград 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Разград е 1 щатна 
бройка. Длъжността е обявена на конкурс с решение на Съдийската колегия на 
ВСС  по пр. № 05/01.02.2017 г., като срокът на назначението на младши съдия 
Ангел Петров Ташев изтича през 2020 г. С оглед на което се очертава 
възможност за планиране и обявяване през 2020 г. на конкурс за ОС – Разград. 

ОС – Разград при утвърдена щатна численост към момента от 10 магистрати 
е с натовареност за 2018 г., както следва: 8,30 брой дела за разглеждане месечно 
от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 7,27 брой свършени дела месечно от 1 
съдия при средна за страната 9,08. Показателите на натовареността за 1-то 
полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за разглеждане 9,67 при средна за 
страната 14,54 и брой свършени дела 7,88 при средна за страната 9,40. 

Предложението си по чл. 177 от ЗСВ за необходимостта от обявяване на 
конкурс през 2020 г. за заемане на 1 длъжност „младши съдия“ в ОС – Разград, 
административният ръководител обосновава с данни за предстоящо 
освобождаване на щатни длъжности в районните съдилища във връзка с 
участието на съдии от тях в обявения конкурс  за повишаване в ОС – Разград. 
Допълнително той очертава и вероятността за освобождаване на още 1 
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длъжност „съдия“ в РС – Разград във връзка с обявената процедура за избор на 
административен ръководител на РС – Разград, където заявление е подадено от 
работещ в органа магистрат. 

С оглед на така обобщените данни и прогнозируемата кадрова динамика в 
съдебния район на ОС – Разград се очертава необходимост от обявяване на 
конкурс през 2020 г. за заемането на 1 длъжност „младши съдия“ в ОС – 

Разград. 
 Окръжен съд -  Русе 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Русе е 2 щатни 
бройки. Едната длъжност „младши съдия“ в ОС – Русе е обявена на конкурс с 
решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 05/01.02.2017 г., като срокът 
на назначението на младши съдия Зорница Иванова Тодорова изтича през 2020 
г. Втората длъжност „младши съдия“ е обявена с решение на Съдийската 
колегия на ВСС по пр. № 03/29.01.2019 г. на конкурс, като заявилият този орган 
на съдебната власт одобрен кандидат - Боян Войков в момента е на 9-месечно 
обучение в НИП и след завършването му следва да бъде назначен в ОС – Русе 
със срок на назначението до 2022 г. 

Окръжен съд – Русе при утвърдена щатна численост към момента от 23-ма 

магистрати е с натовареност за 2018 г., както следва: 8,58 брой дела за 
разглеждане месечно от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 7,33 брой 
свършени дела месечно от 1 съдия при средна за страната 9,08. Показателите на 
натовареността за 1-то полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за 
разглеждане 10,38 при средна за страната 14,54 и брой свършени дела 7,93 при 
средна за страната 9,40. 

В становището си административният ръководител на Окръжен съд – Русе 
уведомява Комисията за предстоящо освобождаване на съдийска длъжност в 

Районен съд – Русе през 2022 г., където 1 магистрат предстои да навърши 
пенсионна възраст и длъжността, която той ще освободи, може да послужи за 
устройване на младшия съдия с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ. Същевременно 
в ОС – Русе са налице 4 вакантни щата – 1 административен ръководител, 2 
длъжности „съдия“ и 1 длъжност „младши съдия“. В обявените конкурси за 
повишаване в търговското и наказателното отделение на съда почти всички 
магистрати от районните съдилища в Русе и Бяла са одобрени кандидати – 

участници. Освен това в ОС – Русе се предвижда до 2023 г. да бъдат 
освободени още 4 съдийски щата поради навършване на 65-годишна възраст на 
магистрати. Според председателя на съда, динамиката при освобождаването на 
съдийски длъжности в ОС – Русе, обявените конкурси, както и предстоящото 
обявяване на конкурси за тяхното заемане, предполага освобождаване на 
длъжности и в районните съдилища. 

С оглед прогнозните данни за кадрова динамика в съдебния район на ОС – 

Русе и извършения от административният ръководител анализ на щатното 
състояние, Комисията счита, че предложението на председателя на основание 
чл. 177, ал. 1 от ЗСВ, за планиране и обявяване на конкурс за заемане на 
възможната 1 длъжност за младши съдия, която ще се освободи през 2020 г., е 
обосновано. 
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 Окръжен съд -  Силистра 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Силистра е 1 щатна 
бройка. Длъжността се оваканти от младши съдия Ралица Каменова Райкова 
след назначаването й през 2018 г. на длъжността „съдия” в районен съд. Тази 
длъжност е планирана и обявена на конкурс през 2018 г., като заявилият този 
орган на съдебната власт кандидат – Огнян Кирилов Маладжиков след 
провеждане на 9-месечно обучение в НИП е назначен през 2019 г., като ще 
оваканти длъжността през 2021 г., когато изтича срокът по чл. 240 от ЗСВ. С 
оглед липсата на вакантна длъжност за младши съдия в ОС – Силистра, 
конкурс за този орган на съдебната власт през 2020 г. не следва да се обявява. 
 Окръжен съд -  Сливен 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Сливен е 2 щатни 
бройки. Едната от длъжностите е обявена на конкурс с решение на Съдийската 
колегия на ВСС по пр. № 05/01.02.2017 г., като срокът на назначението на 
младши съдия Силвия Лъчезарова Алексиева изтича през 2020 г. Втората 
длъжност за „младши съдия“ по щатното разписание на ОС – Сливен е обявена 
на конкурс с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. 04/30.01.2018 г., 
като назначеният на нея през 2019 г. кандидат Юлиана Иванова Толева ще 
оваканти длъжността след като изтече 2-годишния срок на назначението й през 
2021 г.  

ОС – Сливен при утвърдена щатна численост към момента от 16 магистрати 
е с натовареност за 2018 г., както следва: 8,66 брой дела за разглеждане месечно 
от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 7,19 брой свършени дела месечно от 1 
съдия при средна за страната 9,08. Показателите на натовареността за 1-то 
полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за разглеждане 11,09 при средна за 
страната 14,54 и брой свършени дела 9,25 при средна за страната 9,40. 

Предвид намалената численост на съдиите в ОС – Сливен поради 
пенсионирането на административния ръководител, участието на съдия от съда 
в Постоянната комисия по атестирането и конкурсите към СК на ВСС, както и 
поради обстоятелството, че съдия от органа е командирован в АС – Бургас, като 
предстои командироване на още 1 съдия, е наложило включването и на вторият 

младши съдия в разглеждането на въззивни наказателни и граждански дела, 
което допринася в голяма степен за ритмичната и качествена работа на 
въззивните граждански и наказателни състави.  

С оглед на така изложените данни от и.ф. председателя на ОС – Сливен, 
Комисията счита, че е налице обоснована необходимост от включването на 1 
длъжност за младши съдия в централизирания конкурс през 2020 г. 
 Окръжен съд -  Смолян 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Смолян е 1 щатна 
бройка.  Длъжността е обявена на конкурс с решение на Съдийската колегия по 
пр. № 05/01.02.2017 г., като срокът на назначението на младши съдия Деян 
Стоянов Вътов изтича през 2020 г. С оглед наличието на вакантна длъжност, е 
налице възможност за планиране и обявяване на конкурс за младши съдии в ОС 
– Смолян през 2020 г. 
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ОС – Смолян при утвърдена щатна численост към момента от 12 магистрати 
е с натовареност за 2018 г., както следва: 6,60 брой дела за разглеждане месечно 
от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 5,67 брой свършени дела месечно от 1 
съдия при средна за страната 9,08. Показателите на натовареността за 1-то 
полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за разглеждане 7,81 при средна за 
страната 14,54 и брой свършени дела 5,92 при средна за страната 9,40. 

В предложението си за обявяване на конкурс през 2020 г. за заемане на 1 
длъжност „младши съдия“ в ОС – Смолян, административният ръководител 
излага прогнозни данни до 2023 г. за освобождаване на длъжности в РС – 

Златоград и РС – Мадан, поради явяване на съдии от тези съдилища в конкурси 
за повишаване и преместване. 

Щатният състав на съдиите в ОС – Смолян е редуциран с решение на 
пленума на ВСС по пр. № 4/21.02.2019 г. с цел оптимизиране на щатната 
численост на Административен съд – Бургас. С оглед на това, както и 
съобразно очертаната от председателя на съда нужда от попълване на 
магистратския състав, са налице предпоставки 1 длъжност за младши съдия в 
ОС – Смолян да бъде планирана за заемането й чрез конкурс през 2020 г. 
 Окръжен съд – София 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – София е 3 щатни 
бройки. Едната от  длъжностите е обявена на конкурс с решение на Съдийската 
колегия на ВСС по пр. № 05/01.02.2017 г., като срокът по чл. 240 на назначения 

младши съдия Димитър Георгиев Цончев изтича през 2020 г. Другите две 

длъжности, овакантени през 2018 г. от младшите съдии Невена Пламенова 
Великова и Катерина Въткова Ненова, за които срокът по чл. 240 изтече, са 
обявени на конкурс с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 
04/30.01.2018 г. Класираните кандидати - Боряна Красимирова Иванова – 

Гащарова и Николай Светлинов Василев след провеждане на обучение в НИП 

са назначени в СОС през 2019 г.   

ОС – София при утвърдена щатна численост към момента от 22-ма 

магистрати е с натовареност за 2018 г., както следва: 8,83 брой дела за 
разглеждане месечно от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 6,88 брой 
свършени дела месечно от 1 съдия при средна за страната 9,08. Показателите на 
натовареността за 1-то полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за 
разглеждане 11,85 при средна за страната 14,54 и брой свършени дела 8,08 при 
средна за страната 9,40. 

В предложението си по чл. 177 от ЗСВ административният ръководител на 
ОС – София счита, че с оглед обявените конкурси за повишаване за заемане на 
3 длъжности в СОС съответно в гражданско и наказателно отделение, както и с 
оглед предстоящото обявяване на конкурси в административните съдилища, 
поради обстоятелството че съдии от районните съдилища, командировани в 
тези органи на съдебната власт и с оглед демонстрирания от тях 
професионализъм, ще бъдат повишени в длъжност, ще доведе до наличие на 
свободни места в районните съдилища от съдебния район на СОС. Към 2023 г. 
предстои овакантяване на още 3 длъжности „съдия“, съответно в РС – 
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Ботевград през 2020 г., РС – Костинброд  - 2021 г. и РС – Етрополе – 2022 г. с 
оглед разпоредбата на чл. 165, ал.1, т. 1 от ЗСВ. 

Съобразно така извършения анализ и обобщение на данни за очаквана 
кадрова динамика в съдебния район на ОС – София, Комисията счита, че на 
конкурс през 2020 г. следва да бъде планирана възможната 1 длъжност за 
младши съдия. 
 Окръжен съд - Стара Загора 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Стара Загора до 
24.01.2019 г. бе 2 щатни бройки.  Назначените, на основание чл. 160 във връзка 

с чл. 243 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в районен съд младши съдии Свилен 
Иванов Жеков и Никола Динков Кънчев от конкурса през 2015 г., освободиха 
тези две длъжности. Тъй като за конкурс през 2018 г. бе планирана само едната 
от тези две длъжности, която се зае през 2019 г. от заявилият този орган на 
съдебната власт кандидат, обучаващ се в НИП – Боряна Огнянова Христова, 

другата длъжност остана вакантна. Тази свободна младши съдийска длъжност с 
решение на пленума на ВСС по пр. № 2/24.01.2019 г. се съкрати, като бе 
пренасочени към по-високо натоварен орган на съдебната власт (Софийски 
градски съд) за планиране и обявяване на конкурс. С оглед на което липсва 
възможност за обявяване на конкурс за младши съдия в ОС – Стара Загора през 
2020 г. 
 Окръжен съд - Търговище 

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

щатна бройка. Към настоящия момент длъжността е вакантна след 
назначаването през 2018 г. на младши съдия Йоана Николаева Вангелова с 
изтекъл срок по чл. 240 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в районен съд. В този 
орган на съдебната власт не е обявяван конкурс за младши съдия от 2016 г. 

ОС - Търговище при утвърдена щатна численост към момента от 13 

магистрати е с натовареност за 2018 г., както следва: 4,38 брой дела за 
разглеждане месечно от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 3,81 брой 
свършени дела месечно от 1 съдия при средна за страната 9,08. Показателите на 
натовареността за 1-то полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за 
разглеждане 5,79 при средна за страната 14,54 и брой свършени дела 4,64 при 
средна за страната 9,40. 

Административният ръководител на ОС – Търговище депозира становище 
по чл. 177 от ЗСВ за необходимост от включването на 1 длъжност „младши 
съдия“ в планирането на длъжностите и провеждане на централизиран конкурс 
за назначаване на младши съдии през 2020 г. , като посочва, че през 2023 г. 
предстои навършване на 65-годишна възраст на 1 съдия от ОС – Търговище, 

което ще доведе до овакантяване в органа на 1 длъжност на основание чл. 165, 
ал. 1, т. 1 от ЗСВ.  

С оглед на очертаната от председателя на ОС – Търговище необходимост от 
попълване на младши съдийския състав на този орган на съдебната власт, 

вакантен от 2018 г., комисията счита, че същият следва да бъде включен в 
настоящото планиране на длъжности за конкурс през 2020 г. 
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 Окръжен съд гр. Хасково 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Хасково е 3 щатни 
длъжности. Едната длъжност, овакантена от младши съдия Ирена Славова 
Аврамова след назначаването й през 2019 г. на длъжност „съдия“ в районен 
съд, на основание чл. 243 от ЗСВ, е обявена на конкурс с решение на 
Съдийската колегия на ВСС по пр. № 03/29.01.2019 г. Заявилият този орган на 
съдебната власт кандидат - Капка Вражилова в момента е на 9-месечно 
обучение в НИП и следва да бъде назначена в ОС – Хасково през 2020 г. 
Другите две длъжностите са обявени на конкурс през 2018 г., като класираните 
кандидати Милуш Руменов Цветанов и Мария Димчева Иванова – Георгиева са 
назначени през 2019 г. със срок на назначението по чл. 240 от ЗСВ до 2021 г. С 
оглед липсата на свободна длъжност за младши съдия за ОС – Хасково, за този 
орган на съдебната власт не следва да се обявява конкурс през 2020 г. 

 

 Окръжен съд - Шумен 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Шумен към 
01.02.2017 г. е 1 щатна бройка.  През 2017  г. с решение на Съдийската колегия 
по пр. № 05/01.02.2017 г.  длъжността е обявена за заемане чрез конкурс. В 
процедурата, проведена на 21.07.2017  г., съгласно изискванията на чл. 186, ал. 
6 от ЗСВ, желание за ОС – Шумен заявиха двама кандидати с еднакъв бал, с 
оглед на което с решение на пленума на ВСС по пр. № 2/24.01.2019 г. се 
разкрие втора длъжност за младши съдия в органа. Единият от кандидатите за 
младши съдии в ОС – Шумен – Соня Ангелова Стефанова, поради отложено 
деветмесечно обучение в НИП, бе назначена в ОС – Шумен през 2019 г. 
Другият кандидат заявил желание да заеме длъжността в ОС – Шумен Ненка 
Кръстева Цветанкова – Ташева след проведено задължително първоначално 
обучение в НИП е назначена през 2018 г., като срокът на назначението й изтича 
през 2020 г.   

Утвърденият щат от 1 младши съдия в ОС – Шумен се увеличи с още 1 
длъжност с решение на Пленума на ВСС по пр. №2/24.01.2019 г. Това временно 
завишаване на младши съдийският състав се наложи с оглед необходимостта от 
устройване в органа на още един кандидат за младши съдия от обявения през 
2018 г. конкурс. Тогава за 1 обявена конкурсна длъжност заявления подават 2-

ма кандидати с еднакъв бал, като поради липсата на разписан в закона следващ 
критерий за подбор и с оглед на последователната практика на Колегията в 
такива случаи, се пристъпи към разкриване на още 1 длъжност за младши 
съдия. Това изкуствено завишаване е временна мярка с цел обезпечаване 
назначаване на кандидатите по конкурса. След като се изпълни целта на 
увеличаването на младши съдийския щат, Съдийската колегия на ВСС с оглед 
последователност и предвидимост следва да пристъпи към редуцирането на 
щата на младшите съдии в ОС – Шумен чрез съкращаването на временно 
разкритата бройка. С решение на Пленума на ВСС по пр. № 29/05.12.2019 г.  1 
(една) длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Шумен е съкратена, като е 
разкрита в Софийски градски съд, считано от датата на овакантяването й през 
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2020 г. поради изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ на младши съдия Ненка 
Цветанкова – Ташева.  

С оглед на това в ОС – Шумен липсва възможност за обявяване на нов 
конкурс за младши съдии през 2020 г. и този орган на съдебната власт не следва 
да бъде включен в настоящото планиране на длъжности за конкурс. 

 

 Окръжен съд -  Ямбол 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС – Ямбол е 1 щатна 
бройка. Длъжността е обявена на конкурс с решение на Съдийската колегия по 
пр. № 05/01.02.2017 г., като назначеният младши съдия Тонка Ванева 
Мархолева е с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.  

ОС – Ямбол при утвърдена щатна численост към момента от 12 магистрати е 
с натовареност за 2018 г., както следва: 6,99 брой дела за разглеждане месечно 
от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 6,05 брой свършени дела месечно от 1 
съдия при средна за страната 9,08. Показателите на натовареността за 1-то 
полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за разглеждане 8,11 при средна за 
страната 14,54 и брой свършени дела 5,88 при средна за страната 9,40. 

В предложението си по чл. 177 от ЗСВ административният ръководител на 
ОС – Ямбол изразява становище за необходимост от попълване на младши 
съдийския щат в органа с оглед възможността за участието му във въззивни 
съдебни състави при разглеждане на граждански и наказателни дела. 
Същевременно следва да се отчете и обстоятелството, че съдийският състав на 
ОС – Ямбол е редуциран с решение на пленума на ВСС по пр. № 23/20.09.2018 

г. с една длъжност за съдия, която е разкрита в Софийски градски съд. С оглед 
на това намаляване на щатната численост на ОС – Ямбол и заявената от 
председателя на съда нужда от кадрово попълване на органа, комисията счита, 
че е налице обоснована необходимост от планиране на този съд в конкурса за 
2020 г. с 1 длъжност „младши съдия“. 
 Софийски градски съд 

След извършено преразпределение и оптимизиране на щатната численост на 
младшите съдии в окръжните съдилища, щатният състав от 29 щатни бройки 

на младшите съдии в Софийски градски съд с решение на пленума на ВСС по 
пр. № 29/05.12.2019 г. се увеличи чрез разкриване на 3 нови длъжности.  След 
успешно завършване на обучението в НИП през 2018 г. са назначени 8 

младши съдии от конкурс, обявен през 2017 г., за които срокът по реда на чл. 
240 от ЗСВ изтича през 2020 г. За тези 8 длъжности, включително  и за ново 
разкритите 3 длъжности е налице възможност за планирането и 
обявяването им на конкурс през 2020 г. 

По обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 
04/30.01.2018 г. конкурс за 8 вакантни длъжности за „младши съдия“ в СГС и 
след проведено задължително деветмесечно обучение в НИП, са назначени през 
2019 г. младшите съдии с изтичащ срок през 2021 г.  
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С решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. 03/29.01.2019 г. 13 

длъжности са обявени на конкурс през 2019 г., като заявилите този орган на 
съдебна власт кандидати в момента са на 9-месечно обучение в НИП. 

СГС е с натовареност за 2018 г., както следва: 18,83 брой дела за 
разглеждане месечно от 1 съдия при средна за страната 11,65 и 12,11 брой 
свършени дела месечно от 1 съдия при средна за страната 9,08. Показателите на 
натовареността за 1-то полугодие на 2019 г. са следните: брой дела за 
разглеждане 25,49 при средна за страната 14,54 и брой свършени дела 12,50 при 
средна за страната 9,40. 

Във връзка с планирането на длъжностите за младши съдии за календарната 
2020 г. административният ръководител на СГС анализира обстоятелства, 
свързани с кадрови проблеми на СГС и СРС и възникващия кадрови вакуум при 
преминаването на съдии в по-горна инстанция. Според данните в становището 
към момента в СГС има незаети от младши съдии 2 състава в гражданско 
отделение – въззивни състави, командированите съдии от СГС в други 
съдилища или институции са 17, 3-ма са в дългосрочен отпуск, 2-ма младши 
съдии са в отпуск поради бременност и раждане, като незаетите магистратски 
длъжности в СГС са 17. В наказателното отделение са разпределени 4-ма 
младши съдии. До 2023 г. предстои да бъдат освободени 2-ма съдии, поради 
навършване на 65-годишна възраст. Предвид изложеното, високата 
натовареност и липсата на достатъчно съдии и младши съдии към настоящия 
момент, председателят счита, че през 2020 г. няма да има възможност за 
командироване на младши съдии в СРС във връзка с чл. 240, ал. 3 от ЗСВ  за 
покриване на постоянния и тежък кадрови дефицит. Ето защо 
административният ръководител предлага освен възможните 8 длъжности за 
младши съдии, на конкурс през 2020 г. за СГС да бъдат обявени още 4 

длъжности. 
На конкурс за повишаване в гражданското отделение на СГС са обявени 8 

длъжности и в търговското отделение – 4 длъжности. 
С оглед трайната тенденция за висока натовареност на Софийски градски 

съд и необходимостта от обезпечаване на най-високо натоварения Софийски 
районен съд, Комисията по атестирането и конкурсите, счита за необходимо да 
бъдат обявени всичките възможни 11 длъжности „младши съдия“  на конкурс 
през 2020 г. 

С оглед на горното и след като разгледа предложенията на 
административните ръководители за планиране и обявяване на конкурс за 
младши съдии, съобрази натовареността на окръжните съдилища и съответните 
кадрови промени в районните съдилища от съдебните им райони, като взе 
предвид предстоящото освобождаване на младшите съдии с изтичащ срок през 
2020 г., както и прогнозата за освобождаванията на магистрати в съответните 
органи на съдебната власт по реда на чл. 165, ал.1, т.1 от ЗСВ до 2023 г. и с 
оглед на обявените конкурси за повишаване, Комисията по атестирането и 
конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет счита за 

необходимо да бъдат планирани и съответно обявени на централизиран 
конкурс 29 /двадесет и девет/ длъжности „младши съдия”, както следва:  
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 Орган на съдебната власт Брой длъжности 

 Окръжен съд - Благоевград 1 (една) свободна длъжност 

 Окръжен съд - Бургас 2 (две) свободни длъжности 

 Окръжен съд - Варна 2 (две) свободни длъжности 

 Окръжен съд – Велико Търново 1 (една) свободна длъжност 

 Окръжен съд -  Габрово 1 (една) свободна длъжност 

 Окръжен съд - Кюстендил 1 (една) свободна длъжност 

 Окръжен съд - Ловеч 1 (една) свободна длъжност 

 Окръжен съд - Плевен 1 (една) свободна длъжност 

 Окръжен съд -  Пловдив 1 (една) свободна длъжност 

 Окръжен съд - Разград 1 (една) свободна длъжност 

 Окръжен съд - Русе 1 (една) свободна длъжност 

 Окръжен съд - Сливен 1 (една) свободна длъжност 

 Окръжен съд - Смолян 1 (една) свободна длъжност 

 Окръжен съд - София 1 (една) свободна длъжност 

 Окръжен съд -  Търговище 1 (една) свободна длъжност 

 Окръжен съд - Ямбол 1 (една) свободна длъжност 

 Софийски градски съд 
11 (единадесет) свободни 
длъжности 

 

Приложение № 1 

СПРАВКА 

за длъжностите "младши съдия" в органите на съдебната власт, които могат да бъдат обявени на конкурс през 2020 г. 

 



съкращава разкрива

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ОС-БЛАГОЕВГРАД 1 10,61 11,65 8,84 9,08 12,21 14,54 8,33 9,40

2 ОС-БУРГАС 2 8,53 11,65 6,96 9,08 10,44 14,54 7,30 9,40

3 ОС-ВАРНА 2 9,28 11,65 7,88 9,08 10,22 14,54 7,40 9,40

4 ОС-В. ТЪРНОВО 1 9,35 11,65 7,72 9,08 11,93 14,54 7,98 9,40

5 ОС-ВИДИН 0 6,75 11,65 5,88 9,08 8,27 14,54 6,58 9,40

6 ОС-ВРАЦА 1 0 7,50 11,65 6,61 9,08 8,87 14,54 6,50 9,40

7 ОС-ГАБРОВО 1 6,38 11,65 5,52 9,08 8,10 14,54 5,76 9,40

8 ОС-ДОБРИЧ 0 7,22 11,65 6,27 9,08 9,30 14,54 7,05 9,40

9 ОС-КЪРДЖАЛИ 0 1
зам. адм. рък. 

на РС-
Кърджали

15.05.2023 г. 5,51 11,65 4,84 9,08 6,75 14,54 4,72 9,40

10 ОС-КЮСТЕНДИЛ 1 9,49 11,65 7,78 9,08 12,23 14,54 8,23 9,40

11 ОС-ЛОВЕЧ 1 9,55 11,65 8,28 9,08 11,36 14,54 8,95 9,40

12 ОС-МОНТАНА 0 6,73 11,65 5,66 9,08 8,17 14,54 5,87 9,40

13 ОС-ПАЗАРДЖИК 0 9,54 11,65 8,41 9,08 10,62 14,54 7,95 9,40

14 ОС-ПЕРНИК 1 0 7,31 11,65 6,30 9,08 9,69 14,54 6,88 9,40

15 ОС-ПЛЕВЕН 1 9,25 11,65 8,19 9,08 10,00 14,54 7,43 9,40

16 ОС-ПЛОВДИВ 1 10,14 11,65 8,48 9,08 12,08 14,54 8,95 9,40

17 ОС-РАЗГРАД 1 8,30 11,65 7,27 9,08 9,67 14,54 7,88 9,40

18 ОС-РУСЕ 1 8,58 11,65 7,33 9,08 10,38 14,54 7,93 9,40

19 ОС-СИЛИСТРА 0 7,61 14,18 6,90 9,40 8,83 14,54 6,62 9,40

20 ОС-СЛИВЕН 1 8,66 11,65 7,19 9,08 11,09 14,54 9,25 9,40

21 ОС-СМОЛЯН 1 6,60 11,65 5,67 9,08 7,81 14,54 5,92 9,40

22 ОС-СОФИЯ 1 8,83 11,65 6,88 9,08 11,85 14,54 8,08 9,40

23 ОС-СТАРА ЗАГОРА 0 11,23 11,65 9,38 9,08 13,99 14,54 10,12 9,40

24 ОС-ТЪРГОВИЩЕ 1 4,38 11,65 3,81 9,08 5,79 14,54 4,64 9,40

25 ОС-ХАСКОВО 0 9,23 11,65 7,98 9,08 11,33 14,54 8,93 9,40

26 ОС-ШУМЕН 1 0 6,96 11,65 6,07 9,08 8,76 14,54 6,52 9,40

27 ОС-ЯМБОЛ 1 6,99 11,65 6,05 9,08 8,11 14,54 5,88 9,40

28 СГС 3 11 18,83 11,65 12,11 9,08 25,49 14,54 12,50 9,40
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Приложение № 1

СПРАВКА 
за длъжностите "младши съдия" в органите на съдебната власт, които могат да бъдат обявени на конкурс през 2020 г.

Орган на съдебната власт

Изтичащ 
срок по 

чл. 240 от 
ЗСВ

НАТОВАРЕНОСТ ПО ЩАТ 
/годишна 2018 г./

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НА КАК - СК ЗА 
ОБЯВЯВАНЕ НА 
КОНКУРС ПРЕЗ 

2020 г.

ЩАТНА 
ЧИСЛЕНОСТ

към 
07.01.2020 г.

МЛАДШИ СЪДИИ Предстоящо пенсиониране на магистрати 
от районните съдилища през 2023 г.

бр
ой

  С
ВЪ

РШ
ЕН

И
  д

ел
аДата на 

пенсиониране

1

ОПТИМИЗИРАНЕ
на щатната численост

Решение на Пленума на ВСС 
по пр. № 29/05.12.2019 г.

считано от датата на 
освобождаване на длъжността 
от мл. съдии с изтичащ срок 
по чл. 240 от ЗСВ през 2020 г.

/02.07.2020 г./

2

30

ОСВ

0

1

1

4

2023 г.

0

29

1

2
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