
 

РЕШЕНИЕ № 2/09.03.2020 г. 

на Общото събрание на Съвета за партньорство към ВСС 

 

 

На заседание на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, 

проведено на 09.03.2020 г., се обсъдиха следните теми от дневния ред – т. 1: 

формиране на нови принципи за определяне на възнагражденията за 

длъжностите в органите на съдебната власт, които са от компетентността на 

Пленума на ВСС; т. 2: въпроси, свързани със сключването на новия договор 

за застраховки на магистрати и служители; т. 3: конкурсите за повишаване и 

преместване на магистрати – проблеми в правната регулация или проблеми 

от институционален характер при организацията и провеждането им.  

 

На основание чл. 15, ал. ал. 1 и 2 от Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за 

организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС, след 

направени предложения, проведена дискусия и явно гласуване, съгласно 

хронологията на дневния ред се прие следното: 

 

По т. 1, с 12 гласа "За", 0 гласа "Против" и 1 глас "Въздържал се", се 

прие следното: 

Критериите за формиране на възнагражденията на длъжностите в 

органите на съдебната власт по чл. 218, ал. 3 от ЗСВ, да се актуализират въз 

основа сложността на делата,  разглеждани на съответното ниво в органите 

на съдебната власт, като се отчита професионалния опит, прослуженото 

време, квалификацията и способностите на магистратите. При растежа на 

място с повишаване в по-висок ранг на магистрата, възнаграждението да се 

формира като към получаваното възнаграждение, се добави определен 

процент от заплатата за съответната по-висока магистратска длъжност.  

Когато магистрат от по-високото ниво на орган на съдебната власт е 

преместен на по-ниско ниво в системата, поради някое законово основание, 

да запази правото си на достигнатото възнаграждение към този момент, 

освен при налагане на някое от дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, 

т. т. 2, 3 и 4 от ЗСВ. 



2 

 

Отделно от този механизъм, предвиден за определяне на 

възнагражденията, натовареността да бъде друг, отделен критерии при 

допълнителното материално стимулиране, съгласно чл. 233, ал. 6 от ЗСВ. 

 Решението по т. 1 да бъде изпратено на работната група за определяне 

начина на формиране на трудовите възнаграждения на магистратите и 

съдебните служители в съдебната система, сформирана с решение на 

Пленума на ВСС по пр. № 3/13.02.2020 г., по компетентност. 

 

По т. 2, с 13 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържал се", се 

прие следното: 

Съветът за партньорство отправя предложение към Висшия съдебен 

съвет да започне процедура по сключване на следващия застрахователен 

договор, като създаде работна група и се привлекат възможно най-широк 

кръг участници – представители на съсловните организации, външни 

експерти в областта на застраховането и други специалисти по темата, с цел 

оптимална защита правата на магистратите и съдебните служители при 

реализиране на застрахователно събитие. 

 

По т. 3, с 13 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 гласа "Въздържал се", се 

прие следното: 

При конкурсите за повишаване и преместване на магистрати да се 

въведат дисциплиниращи срокове в Наредба № 1 и стриктно спазване на 

регламентацията на чл. 189 от ЗСВ. 

 

Съгласно чл. 18 от Наредба № 8, Решение № 2/09.03.2020 г. на 

Общото събрание на Съвета за партньорство към ВСС да бъде 

предоставено на вниманието на членовете на Пленума на Висшия съдебен 

съвет. 

 

 

    СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

             СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВСС: 

                 /п/ 

           ЕВГЕНИ ИВАНОВ 


