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                 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

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

        

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ КЪМ 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  

за периода от 05.10.2018 г. до 04.10.2019 г. 

 

(Изготвен в изпълнение на чл. 11, ал. 2 от Вътрешните правила за 

организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, приет с решение на Съдийската 

колегия на ВСС по пр. №32/08.10.2019 г.) 

 

Комисията по атестирането и конкурсите (Комисията или КАК), съгласно 

чл. 37, ал. 3 от Закона за съдебната власт, е постоянно действащ орган, 

подпомагащ с функциите си Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Съставът на Комисията, броят на членовете й и техният статут са 

определени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на 

ВСС)  по пр. № 10/28.06.2016 г., т. 18, потвърдено с решение на СК на ВСС по пр. 

№ 28/04.07.2017 г., т. 16.1., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по пр. № 

24/17.07.2018 г., т. 33, а именно - 18 (осемнадесет) членове, от които 5 (петима) 

членове на СК на ВСС, 10 (десет) действащи съдии, с ранг или на длъжност 

«съдия» във Върховния касационен съд, избрани пряко от Пленума на Върховния 

касационен съд и 3 (трима) действащи съдии, с ранг или на длъжност „съдия“ във 

Върховния административен съд, избрани пряко от Пленума на Върховния 

административен съд. 

Комисията по атестирането и конкурсите изпълнява функциите си чрез 

упражняване на следните правомощия, разписани в чл. 38 от ЗСВ: предлага на 

Съдийската колегия на ВСС проекти на решения за: броя на съдиите и на 

административните ръководители и на техните заместници; назначаване, 

повишаване в ранг, повишаване в длъжност, преместване, освобождаване на 

съдии; назначаване и освобождаване на административните ръководители и на 
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заместниците на административни ръководители на съдилища, с изключение на 

председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния 

административен съд; придобиване статут на несменяемост на съдии; комплексни 

оценки при различните видове атестиране на съдиите; решения от принципен 

характер във връзка с упражняване правата и задълженията на съдиите, очертани 

в техния статут. 

Комисията е конституирана с решения на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет по пр. № 16/20.09.2016 г., т. 3., пр. № 39/04.10.2017 г. и пр. № 

29/02.10.2018 г., т. 4 с поименен състав към момента, както следва :  

- членове на Съдийската колегия - Красимир Петков Шекерджиев, Вероника 

Атанасова Имова, Атанаска Младенова Дишева, Олга Зафирова Керелска-

Кордова и Драгомир Асенов Кояджиков; 

- избрани членове от Пленума на Върховния касационен съд: Мина Иванова 

Топузова, Любка Николова Андонова – съдии във ВКС, Мария Митева Лалова – 

съдия в АС - София, Петя Колева – Рушанова – съдия в АпСНС, Анелия 

Здравкова Маркова, Албена Кирилова Александрова – съдии в СГС, Веселка 

Георгиева Узунова – съдия в ОС – Бургас, Женя Радкова Димитрова – съдия в ОС 

– Варна, Радка Дражева – Първанова – съдия в ОС – Сливен, Добрин Пеев 

Кючуков – съдия в ОС – Ямбол; 

- избрани членове от Пленума на Върховния административен съд – Весела 

Орлинова Павлова и Захаринка Димитрова Тодорова - съдии във ВАС. 

За председател на 1-вия състав на Комисията, съгласно решение на КАК-СК 

по пр. № 2/06.10.2016 г., т. Р-1, е избрана г-жа Вероника Имова, а за заместник-

председател – г-жа Юлия Ковачева. За председател на Комисията във 2-рия й 

конституиран състав, съгласно решение на КАК-СК по пр. № 43/04.10.2017 г., т. 

Р-1, е избрана г-жа Бонка Дечева, а за заместник-председател – г-н Красимир 

Шекерджиев. Председател на КАК в 3-тия й състав е г-жа Мина Топузова, а 

заместник – председател е г-н Красимир Шекерджиев. 

За осъществяване на дейността си Комисията своевременно изготви и 

одобри свои Вътрешни правила за организация на дейността на Комисията по 

атестирането и конкурсите, които Съдийската колегия прие с решение по пр. № 

18/04.10.2016 г., т. 14 изм. и доп. с пр. № 36/20.11.2018 г., т. 16 и пр. № 

2/22.01.2019 г., т. 31. С тези правила се уреждат организацията и редът на работа 

на Комисията, основаващи се на ЗСВ, Правилата за работа на Съдийската колегия 

(приети с решение по протокол № 07.06.2016 г.), както и Правилника за 

организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. 
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           При изпълнение на правомощията си Комисията се ръководи от 

принципите на законност, съразмерност, истинност, равенство, самостоятелност и 

безпристрастност, бързина, достъпност, публичност и прозрачност, 

последователност и предвидимост. 

Като обобщение на дейността си за периода 05.10.2018 г. – 04.10.2019 г., 

КАК – СК проведе 42 /четиридесет и две/ заседания, на които разгледа, 

обсъди и предложи на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проекти 

на решения от своята компетентност, касаещи управлението на ресурсите в 

съдебната система и кадровата дейност, както следва: 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 

I.  КАДРОВА И КОНКУРСНА ДЕЙНОСТ 

 

 

1.  Управление ресурсите в съдебната система 

 

1.1. Планиране и обявяване на конкурс за младши съдии - 2019 г. 

В пърпия етап на процедурата Комисията, на основание чл. 177 от ЗСВ, 

извърши съгласувателна процедура с административните ръководители на 

окръжните съдилища, като същите изразиха становище по отношение 

планирането и обявяването на конкурс за заемане на длъжността „младши съдия”. 

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. № 

2/24.01.2019 г./ оптимизиране и преразпределение на длъжности;  

- Предстоящото обявяване на конкурси за заемане на свободните длъжности 

в окръжните съдилища и очакваната кадрова динамика в съответния съдебен 

район;  

- Прогнозата за свободните съдийски щатове през 2022 г. и перспективата 

за заемането им от младши съдии с изтичащ срок на назначение;  

- Получените и обобщени становища и предложения на административните 

ръководители на окръжните съдилища,  

Комисията с решение по протокол № 03/28.01.2019 г. предложи на СК на 

ВСС, на основание чл. 179 от ЗСВ, да планира и обяви на централизиран конкурс  
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27 (двадесет и седем) длъжности „младши съдия" в окръжните съдилища, както 

следва: 

Окръжен съд - Варна     3 (три) длъжности 

Окръжен съд -  Видин     1 (една) длъжност 

Окръжен съд - Враца     1 (една) длъжност 

Окръжен съд -  Кърджали    1 (една) длъжност 

Окръжен съд - Монтана    1 (една) длъжност 

Окръжен съд - Перник     1 (една) длъжност 

Окръжен съд -  Пловдив    3 (три) длъжности 

Окръжен съд - Русе     1 (една) длъжност 

Окръжен съд - Търговище    1 (една) длъжност 

Окръжен съд - Хасково     1 (една) длъжност 

Софийски градски съд     13 (тринадесет) длъжности 

 

Планиране и обявяване на конкурси на върховно ниво 

1.2. Обявяване на конкурс за повишаване във Върховен 

административен съд 

С решение по протокол № 34/06.11.2018 г., (обн. в ДВ бр. 95/16.11.2018 г.) 

Съдийската колегия на ВСС по предложение на КАК обяви конкурс по реда на 

чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на 9 (девет) свободни длъжности за 

съдия във Върховен административен съд. В 14-дневния срок за прием на 

заявления за участие, документи подадоха 81 кандидати. С решение по пр. № 

2/21.01.2019 г. Комисията след извършена по реда на чл. 191, ал. 3 от ЗСВ 

проверка на документите се произнесе по допустимостта на кандидатите, като 

обяви на интернет сайта на ВСС списъците с допуснатите и недопуснатите 

кандидати. С решения на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 09/12.03.2019 г. и 

пр. № 10/19.03.2019 г. се определи поименния състав на конкурсната комисия, 

която на 21.03.2019 г. проведе своята първа работна среща. С оглед изискванията 

на разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗСВ и участието на 1 прокурор в процедурата, 

конкурсната комисия насрочи дата – 20.09.2019 г. за провеждане на писмен изпит 

по конспект, включващ проверка на знанията на кандидата за заемане на 

съответната длъжност. Поради неявяване на кандидата, конкурсната комисия взе 

решение, че конкурсната процедура спрямо него е приключена, тъй като не са 

изпълнени условията на чл. 192, ал. 2 от ЗСВ. Протоколът на конкурсната 

комисия е публикуван на интернет страницата на ВСС в раздела на конкурса. 
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1.3. Обявяване на конкурс за повишаване във Върховен касационен 

съд – търговска колегия 

С решение на СК на ВСС по пр. № 18/11.06.2019 г. е обявен 1 конкурс за 

повишаване в длъжност във Върховен касационен съд – търговска колегия за 

заемане на 4 (четири) свободни длъжности. Решението за обявяване на конкурса е 

обнародвано в ДВ, бр. 49/21.06.2019 г., като в 14-дневния срок за прием на 

документи, заявления за участие подадоха 23 (двадесет и трима) кандидати, които 

с решение на КАК по пр. № 22/22.07.2019 г. са допуснати до участие в конкурса. 

С решение на СК на ВСС по пр. № 30/24.09.2019 г. е определен поименния състав 

на конкурсната комисия.   

 

Планиране и обявяване на конкурси на апелативно ниво 

1.4. Обявяване на конкурс за повишаване в апелативните съдилища 

С решение по протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. в ДВ бр. 38/08.05.2018 г.) 

Съдийската колегия на ВСС по предложение на КАК обяви три конкурси по реда 

на чл. 189, ал. 2 от Закона за съдебната власт, а именно: 1 конкурс за повишаване 

и заемане на 10 (десет) свободни длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – 

гражданска колегия, 1 конкурс за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни 

длъжности „съдия“ в апалетивните съдилища – търговска колегия и 1 конкурс за 

повишаване и заемане на 2 (две) свободни длъжности „съдия“ в апелативните 

съдилища – наказателна колегия, както следва:  

Апелативен съд – гражданска колегия - 10 (десет) свободни длъжности, 

от които: 

Апелативен съд – София – 5 (пет) свободни длъжности; 

Апелативен съд – Бургас – 1 (една) свободна длъжност; 

Апелативен съд – Велико Търново – 4 (четири) свободни длъжности; 

Апелативен съд – търговска колегия - 5 (пет) свободни длъжности, както 

следва: 

Апелативен съд – София – 3 (три) свободни длъжности; 

Апелативен съд – Пловдив – 2 (две) свободни длъжности;  

Апелативен съд – наказателна колегия - 2 (две) свободни длъжности, 

както следва: 

Апелативен съд – Бургас – 1 (една) свободна длъжност;  

Апелативен съд – Варна – 1 (една) свободна длъжност. 

В 14-дневния срок за прием на заявления за участие, документи подадоха 

98 (деветдесет и осем) кандидати за гражданска колегия, 51 (петдесет и един) 

кандидати за търговска колегия и 27 (двадесет и седем) кандидати за наказателна 
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колегия. С решение по пр. № 22/02.07.2018 г. Комисията след извършена по реда 

на чл. 191, ал. 3 от ЗСВ проверка на документите се произнесе по допустимостта 

на кандидатите, като обяви на интернет сайта на ВСС списъците с допуснатите и 

недопуснатите кандидати. С решения на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 

35/13.11.2018 г. се определиха поименните състави на конкурсните комисии, 

които на 28.11.2018 г. проведоха своите първи работни срещи. 

След извършена от всяка от трите конкурсни комисии преценка съобразно 

чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1/09.02.2017 г., включваща проверка на 

атестационните формуляри на кандидатите, наличните данни за проверки от 

ИВСС и от по-горестоящите органи на съдебната власт, данните от кадровите 

досиета на кандидатите, както и преценка, основаваща се на проверените шест 

приключени дела на всеки кандидат, три от които избрани от него и три избрани 

от комисията, трите конкурсни процедури за повишаване в апелативните 

съдилища приключиха с класиране на кандидатите. 

Съответно, класирането на кандидатите в конкурса за повишаване в АС – 

ГК е публикувано на интернет страницата на ВСС на 01.10.2019 г., по конкурса за 

повишаване в АС – ТК резултатите са обявени на 26.07.2019 г. и по конкурса за 

повишаване в АС – НК на 26.06.2019 г. конкурсната комисия обяви резултатите 

от класирането на участниците. 

Планиране и обявяване на конкурси на окръжно ниво 

1.5. Планиране и обявяване на конкурси за повишаване и за 

преместване в окръжните съдилища 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 18/11.06.2019 г. са 

обявени два конкурса за преместване, а именно конкурс за преместване и 

заемане на 2 свободни длъжности в окръжните съдилища – гражданска колегия и 

конкурс за преместване и заемане на 1 свободна длъжност в Специализирания 

наказателен съд. С решение по пр. № 25/08.07.2019 г. КАК се произнесе по 

допустимостта на кандидатите – участници и в двата конкурса. Съдийската 

колегия с решения по пр. № 23/16.07.2019 г., пр. № 29/17.09.2019 г. и пр. 

31/01.10.2019 г. определи чрез жребий поименните състави на конкурсните 

комисии. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 21/02.07.2019 г. са 

обявени три конкурса за повишаване, а именно: 1 конкурс за повишаване и 

заемане на 20 длъжности „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, 1 

конкурс за повишаване и заемане на 9 длъжности „съдия“ в окръжните съдилища 

– търговска колегия и 1 конкурс за повишаване и заемане на 13 длъжности 

„съдия“ в окръжните съдилища – наказателна колегия. В 14-дневния срок за 
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прием на документи заявления за участие за ГК подадоха 221 кандидати, за ТК – 

162 кандидати и за НК – 170 кандидати. 

След извършване на проверка по реда на чл. 191, ал. 3 от ЗСВ, КАК с 

решение по пр. № 30/16.09.2019 г. се произнесе по допустимостта на кандидатите, 

като списъците с допуснатите и недопуснатите до участие кандидати са обявени 

на интернет страницата на ВСС в съотвествие с изискванията на чл. 191, ал. 5 от 

ЗСВ. На заседанието си проведено на 04.10.2019 г. Комисията предложи на 

Съдийската колегия да утвърди съответните списъци, от които чрез теглене на 

жребий да определи поименните състави на конкурсните комисии на трите 

конкурса. 

С решение по пр. № 32/04.10.2019 г. Комисията предложи на Съдийската 

колегия да обяви 2 конкурса за първоначално назначаване в окръжните съдилища, 

а именно: 1 конкурс за заемане на 1 (една) длъжност „съдия в Софийски градски 

съд – гражданска колегия и 1 конкурс за заемане на (една) длъжност „съдия в 

Окръжен съд – Враца – наказателна колегия. 

 

1.6. Процедури за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 

1 от ЗСВ 

 

1.6.1. С решение по пр. № 30/15.10.2018 г. КАК изрази становище във 

връзка с решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна 

статистика“ към СК на ВСС по пр. № 23/26.09.2018 г. относно процедури за 

преместване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Софийски градски 

съд и в Специализирания наказателен съд. 

 

1.6.2 С решение по пр. № 40/17.12.2018 г. КАК изрази становище във 

връзка с решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна 

статистика“ към СК на ВСС по пр. № 27/13.12.2018 г. относно открита процедура 

за  преместване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Софийски 

районен съд, както и в Софийски градски съд и в Специализирания наказателен 

съд. На същото заседание комисията обсъди и изрази становище във връзка с 

решение на „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС 

относно промяна на щатната численост на Апелативния специализиран 

наказателен съд. 

 

1.6.3. С решение по пр. № 18/20.05.2019 г. КАК изрази становище във 

връзка с решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна 
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статистика“ към СК на ВСС по пр. № 9/11.04.2019 г. относно предложение за 

откриване на процедура за  преместване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от 

ЗСВ в районните съдилища. 

 

1.6.4. На свое заседание, проведено на 03.06.2019 г., КАК разгледа  

предложение от Красимир Шекерджиев – член на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет, и предложение от Атанаска Дишева, Олга Керелска и Цветинка 

Пашкунова – членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет относно 

откриване на процедура за преназначаване на магистрати, по реда на чл. 194, ал. 1 

от ЗСВ в районните съдилища. С решение по протокол 20/03.06.2019 г. 

Комисията предложи на Съдийската колегия на ВСС да  открие процедура за 

преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от следните 

нисконатоварени районни съдилища: 

 РС – Костинброд - 1 (една) длъжност; 

 РС – Сандански - 1 (една) длъжност; 

 РС – Велико Търново - 2 (две) длъжности; 

 РС – Петрич - 1 (една) длъжност; 

 РС – Силистра - 1 (една) длъжност; 

 РС – Добрич - 2 (две) длъжности; 

 РС – Търговище - 1 (една) длъжност; 

 РС – Горна Оряховица - 2 (две) длъжности, 

 

като преместването да бъде за следните високонатоварени районни съдилища: 

 Софийски районен съд - 5 (пет) длъжности;  

 Районен съд – Перник - 2 (две) длъжности;  

 Районен съд – Ихтиман - 1 (една) длъжност;  

 Районен съд – Провадия - 1 (една) длъжност; 

 Районен съд – Монтана - 1 (една) длъжност. 

 

Комисията предложи също СК на ВСС да остави без уважение 

предложението за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по 

реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районен съд – Благоевград, Районен съд – 

Пазарджик, Районен съд – Шумен, Районен съд – Бяла Слатина, Районен съд – 

Стара Загора и Районен съд – Кюстендил. 

 

След обобщаване на постъпилите заявления, въз основа на статистическите 
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данни, както и съобразно изложените от кандидатите мотиви за преместването 

им, Комисията предложи на Съдийската колегия на ВСС да бъдат праназначени 

двама магистрати, от Районен съд - Петрич в Софийски районен съд, както и от 

Районен съд - Добрич в Районен съд - Перник. Същите са преназначени на 

основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ с решение на СК на ВСС по протокол № 

 21/02.07.2019 г. 

 

1.6.5.  На свое заседание, проведено на 10.06.2019 г., КАК разгледа 

становище от административния ръководител - председател на Районен съд - 

Бургас относно кадрови дефицит и повишена натовареност на съда. (вх.№ ВСС-

6128/20.05.2019 г.) Комисията предложи на Съдийската колегия на ВСС за 

разрешаване на кадровия въпрос в Районен съд - Бургас да приложи института на 

чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.  

 

1.7. Процедури за преместване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 2 от 

ЗСВ. 

 

1.7.1.  Комисията с решение по протокол № 26/15.07.2019 г. предложи на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (пр. № 24/23.07.2019 г.) да 

премести на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ Кристиана Стоянова Кръстева - съдия 

в Районен съд - Перник на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна  и Андон 

Вълков Вълков - съдия в Районен съд - Варна на длъжност „съдия“ в Районен съд 

- Перник, без провеждане на конкурс. Комисията счете, че е изпълнен 

фактическият състав на разпоредбата на чл. 194, ал. 2, а именно налице бяха 

изразено взаимно съгласие на административните ръководители на двата органа 

на съдебната власт и на подалите молби магистрати, поради което КАК прие 

искането на магистратите да бъдат разместени за основателно. 

 

1.7.2.  С решение от протокол № 25/30.07.2019 г., по предложение на 

Комисията, Съдийската колегия на ВСС премести на основание чл. 194, ал. 2 от 

ЗСВ   Камелия Георгиева Ненкова – съдия в Районен съд - Бургас на длъжност 

„съдия“ в Районен съд - Перник и Андон Вълков Вълков - съдия в Районен съд – 

Перник на длъжност „съдия“ в Районен съд - Бургас. Колегията изцяло възприе 

мотивите на Комисията и счете, че е изпълнен фактическия състав на 

разпоредбата. 
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1.8. Преразпределение на щата в съдилищата за периода 05 октомври 

2018 г. до 04 октомври 2019 г. 

 

За отчетния период е извършено оптимизиране на щатната численост на 

съдилищата, като са съкратени от един ОСВ и са разкрити в друг ОСВ съответно 

23 длъжности, 1 длъжност е трансформирана в рамките на един ОСВ и са 

разкрити 10 нови длъжности. 
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ОСВ щатна бройка длъжност ОСВ щатна бройка длъжност

ПЛЕНУМ № 27/01.11.2018 г. РС - Сливница 1 съдия

ПЛЕНУМ № 27/01.11.2018 г. АдмС - Кърджали 1 съдия

ПЛЕНУМ № 27/01.11.2018 г. РС - Севлиево 1 съдия РС - Разлог 1 съдия

ПЛЕНУМ № 28/08.11.2018 г. АдмС - Варна 1 съдия

ОСВ щатна бройка длъжност ОСВ щатна бройка длъжност

ПЛЕНУМ № 31/13.12.2018 г. АдмС - София - област 1 съдия

ПЛЕНУМ № 31/13.12.2018 г. РС - Царево 1 съдия РС - Горна Оряховица 1 съдия

ПЛЕНУМ № 31/13.12.2018 г. РС - Лом 1 съдия РС - Бяла 1 съдия

ОСВ щатна бройка длъжност ОСВ щатна бройка длъжност

ПЛЕНУМ № 2/24.01.2019 г. ОС-Благоевград 1 младши съдия
младши 

съдия

ПЛЕНУМ № 2/24.01.2019 г. ОС-Бургас 2 младши съдия
младши 

съдия

ПЛЕНУМ № 2/24.01.2019 г. ОС-Стара Загора 1 младши съдия
младши 

съдия

ПЛЕНУМ № 2/24.01.2019 г. ОС-Плевен 1 младши съдия ОС-Шумен 1
младши 

съдия

ОСВ щатна бройка длъжност ОСВ щатна бройка длъжност

ПЛЕНУМ № 4/21.02.2019 г. РС-Сандански 1 съдия РС-Момчилград 1 съдия

СК № 11/26.03.2019 г. АдмС-Бургас 1 съдия АдмС-Бургас 1
заместник-

председател

ОСВ щатна бройка длъжност ОСВ щатна бройка длъжност

ПЛЕНУМ № 12/30.05.2019 г. АСпНС 1 съдия

ОСВ щатна бройка длъжност ОСВ щатна бройка длъжност

ПЛЕНУМ № 14/27.06.2019 г. ВоАС 1 съдия РС-Ботевград 1 съдия

ПЛЕНУМ № 14/27.06.2019 г. ВС-София 1 съдия РС-Перник 1 съдия

ПЛЕНУМ № 14/27.06.2019 г. РС-Сливница 1 съдия РС-Нова Загора 1 съдия

ОСВ щатна бройка длъжност ОСВ щатна бройка длъжност

ПЛЕНУМ № 14/27.06.2019 г.

считано от 01.07.2019 г.
АдмС-Варна 1 съдия АдмС-Русе 1 съдия

СК № 21/02.07.2019 г. РС-Петрич 1 съдия СРС 1 съдия

СК № 21/02.07.2019 г. РС-Добрич 1 съдия РС-Перник 1 съдия

АдмС-Варна 1 съдия АдмС-Бургас 1 съдия

ОС-Велико Търново 1 съдия АдмС-Плевен 1 съдия

ОС-Ловеч 1 съдия АдмС-Стара Загора 1 съдия

ОС-Враца 1 съдия АдмС-София - област 1 съдия

АдмС-Хасково 1 съдия

АдмС-Пазарджик 2 съдия

АдмС-Благоевград 2 съдия

ПЛЕНУМ № 19/25.07.2019 г.

считано от 17.09.2019 г.
ОС-Шумен 1 съдия АдмС-Русе 1 съдия

ПЛЕНУМ № 19/25.07.2019 г.

считано от 30.09.2019 г.
АдмС-Велико Търново 1 съдия АдмС-Плевен 1 съдия

ПЛЕНУМ № 19/25.07.2019 г.

считано от 14.10.2019 г.
ОС-Враца 1 съдия АдмС-Кюстендил 1 съдия

ПЛЕНУМ № 19/25.07.2019 г.

считано от 13.12.2019 г.
ОС-Монтана 1 съдия АдмС-Перник 1 съдия

СЪКРАТЕНИ 24 РАЗКРИТИ 34

ВКЛ. НОВОРАЗКРИТИ 10

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА 

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

месец МАРТ 2019 г.

месец МАЙ 2019 г.

месец ЮЛИ 2019 г.

СГС 4

месец НОЕМВРИ 2018 г.

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЩАТА В СЪДИЛИЩАТА ЗА ПЕРИОДА от 04 ОКТОМВРИ 2018 г. до 04 ОКТОМВРИ 2019 г.

месец ДЕКЕМВРИ 2018 г.

РАЗКРИВА

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

месец ЯНУАРИ 2019 г.

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

месец ЮНИ 2019 г.

ПЛЕНУМ № 19/25.07.2019 г.

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА
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2. Кадрова дейност  

 

         2.1.  МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА 

 

След извършено планиране, по предложение на Комисията по атестирането 

и конкурсите, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с решение по 

протокол № 03/29.01.2019 г. обяви конкурс за заемане на 28 (двадесет и осем) 

длъжности „младши съдия” в окръжните съдилища.  

Решението за обявяване на конкурса е обнародвано в ДВ, бр. 10/01.02.2019 

г. Заявления за участие в конкурса подадоха 711 кандидати, като след извършена 

проверка на документите, съгласно чл. 182, ал. 1 от ЗСВ, Комисията, с решение 

по протокол пр. № 09/11.03.2019 г. допусна до участие всички подали заявления 

кандидати. Писменият изпит се проведе на 6 април 2019 г. /събота/ от 09:00 ч. в 

сградата на Софийски университет "Св. Климент Охридски". От общия брой 

допуснати кандидати, се явиха 594 от тях. Съгласно изискванията на чл. 184, ал. 4 

от ЗСВ до устните изпити, проведени в периода 15-18 май 2019 г., конкурсната 

комисия допусна 205 кандидати. 

С оглед извършеното от конкурсната комисия класиране на участниците в 

конкурса и на база предоставената конкурсна документация, по предложение на 

КАК по пр. № 26/15.07.2019 г., СК на ВСС, на основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ и 

във връзка с чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1/09.02.2017 г., въз основа на резултатите 

от класирането и становищата на Комисия „Професионална етика“ към СК на 

ВСС, одобри кандидатите за младши съдии в рамките на обявените конкурсни 

длъжности, както и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането 

им. Със същото решение, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата, Колегията 

определи дата - 25.07.2019 г. (четвъртък), за провеждане на процедура по 

заявяване на желания от одобрените кандидати за назначаване на длъжността 

„младши съдия”.  

С решение по пр. 25/30.07.2019 г., на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ, 

Съдийската колегия на ВСС прие окончателен списък на одобрените кандидати за 

младши съдии, съобразно заявеното им желание. Окончателният списък е 

изпратен на Националния институт на правосъдието /НИП/ за осъществяване на 

9-месечното обучение на кандидатите по чл. 249, ал. 1 , т. 1 от ЗСВ, считано от 1 

октомври 2019 г., съгласно заповед на директора на НИП. 
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Назначаване на длъжност „младши съдия” в окръжен съд на 

курсистите, успешно издържали обучението в НИП през 2019 г. от конкурс 

обявен през 2018 г. 

Във връзка с обявения през 2018 г. конкурс за младши съдии в окръжните 

съдилища, по предложение на Комисията, взето с решение по пр. № 23/24.06.2019 

г. и след успешно завършване на задължителното 9-месечно първоначално 

обучение в НИП, 32 (тридесет и двама) кандидати са назначени на длъжност 

„младши съдия“ в съответния окръжен съд с решение на СК на ВСС по пр. № 

20/25.06.2019 г., считано от 01.07.2019 г.  

Съгласно разпоредбата на чл. 240, във връзка с чл. 243 от ЗСВ, младшите 

магистрати следва да бъдат назначени на длъжността „съдия” в районните 

съдилища през 2021 г. след изтичане на двугодишния им срок на назначение като 

младши съдии в окръжните съдилища. 

 

Устройване на младшите съдии, назначени по реда на чл. 258а от ЗСВ, 

по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/28.01.2016 

г. конкурс, след изтичане на двугодишния срок по чл. 240 от ЗСВ. 

С оглед на изтичащия двугодишен срок по чл. 240 от ЗСВ на 18 

(осемнадесет) младши съдии, назначени по реда на чл. 258а от ЗСВ, по обявения с 

решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/28.01.2016 г. конкурс, 

Комисията предложи на Съдийската колегия на ВСС да назначи, на основание чл. 

160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, младшите съдии от окръжните съдилища на 

длъжността "съдия" в районен съд. 

След като обсъди предложението на Комисията, Съдийската колегия на 

ВСС с решение по пр. № 21/02.07.2019 г. назначи 15 (петнадесет) младши съдии 

на длъжност „съдия” в районните съдилища. 

По отношение на 3 (трима) младши съдии, поради липса на свободни 

длъжности в районните съдилища и съобразно чл. 243, ал. 2 от ЗСВ, Колегията 

продължи срока на назначението им с до 6 месеца, считано от считано от 

05.07.2019 г., както следва: 

2 (двама) младши съдии в Софийски градски съд; 

1 (един) младши съдия в Окръжен съд – Варна. 

Във връзка с удължения срок на младшия съдия от ОС – Варна и 

овакантяването на съдийска длъжност в Районен съд – Варна, по предложение на 

Комисията, Съдийската колегия на ВСС съответно с решение по пр. № 

30/24.09.2019 г. устрои младшия магистрат с удължен срок по чл. 240 от ЗСВ на 

съдийска длъжност в районния съд. 
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2.2. ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ 

       

Районен съд 

С решение по пр. № 14/08.05.2018 г. (обн. в ДВ бр. 40/15.05.2018 г.) 

Съдийската колегия на ВСС, по предложение на Комисията по атестирането и 

конкурсите, обяви конкурс по реда на чл. 178, ал. 1 от ЗСВ за първоначално 

назначаване и заемане на 6 (шест) свободни длъжности „съдия“ в районните 

съдилища, както следва: 

Районен съд – Провадия – 1 (една) свободна длъжност; 

Районен съд – Велинград – 1 (една) свободна длъжност; 

Районен съд – Средец – 1 (една) свободна длъжност; 

Районен съд – Козлодуй – 1 (една) свободна длъжност; 

Районен съд – Лом – 2 (две) свободни длъжности. 

Решението за обявяване на конкурса е обнародвано в ДВ, бр. 40/15.05.2018 

г. В срока за прием на документи заявления за участие подадоха 109 кандидати.  

След като извърши проверка на подадените документи по реда на чл. 182, ал. 1 от 

ЗСВ в това число и на обстоятелствата относно съдимостта на кандидатите, с 

решение по пр. № 23/09.07.2018 г. Комисията допусна 106 (сто и шест) кандидати 

до по-нататъшно участие в конкурса.  

С решение по протокол № 31/23.10.2018 г., изм. и доп. с решение по пр. № 

35/13.11.2018 г., Съдийската колегия на ВСС определи чрез жребий поименния 

състав на конкурсната комисия. За редовни членове бяха изтеглени г-жа Радка 

Димитрова Дражева-Първанова - съдия в ОС-Сливен, член на КАК и председател 

на конкурсната комисия, г-жа Карамфила Ранкова Тодорова - съдия в СГС, г-жа 

Теодора Енчева Димитрова - съдия в ОС-Шумен, г-жа Бисера Боянова 

Максимова-Иванова - съдия в ОС-Търговище и проф. д.ю.н. Йонко Димитров 

Кунчев – хабилитиран преподавател във Варненски свободен университет. 

Жребият определи и следните резервни членове на конкурсната комисия – г-жа 

Мина Иванова Топузова - съдия във ВКС и член на КАК, г-жа Татяна Райчева 

Макриева - съдия в ОС-Варна и доц. д-р Бойко Илиев Рашков - хабилитиран 

преподавател в УНСС. 

Конкурсът се проведе от конкурсната комисия на два етапа – писмен и 

устен изпит, съобразно разписаните в ЗСВ и в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. 

(Наредбата) правила. Писменият изпит се проведе на 08.12.2018 г., като 

конкурсната комисия допусна до устен изпит 69 (шестдесет и девет) кандидати, 

получили оценка не по-ниска от много добър „4,50“ на казуса и теста. Съгласно 
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изискванията на чл. 25, ал. 4 от Наредбата устния изпит, който се проведе в 

периода 14.01.2019 г. – 16.01.2019 г., издържат 42 (четиридесет и двама) 

кандидати. Въз основа на резултатите от двата изпита, на основание чл. 186а, ал. 

1 от ЗСВ, конкурсната комисия извърши класиране на кандидатите чрез 

подреждането им по бал. В съответствие с изискванията на чл. 185, ал. 1 от ЗСВ 

протоколът за резултатите от класирането е обявен на интернет страницата на 

ВСС.  

В изпълнение на чл. 186а, ал. 3 във връзка с ал. 4 от ЗСВ на Комисията по 

атестирането и конкурсите е предоставена цялата конкурсна документация по 

проведения конкурс за първоначално назначаване, в т.ч. протоколът и резултатите 

от класирането, писмените заявления от кандидатите след извършеното 

класиране, съобразно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Наредбата, както и приетите 

от Комисия „Професионална етика“ към Съдийската колегия на ВСС становища 

за притежаваните нравствени качества на кандидатите, съгласно чл. 186а, ал. 2 от 

ЗСВ, от които е видно, че всички класирани кандидати притежават в пълнота 

необходимите качества, за да бъдат назначени на длъжността „съдия” в 

районните съдилища.  

Предвид гореизложеното, Комисията по атестирането и конкурсите прие, че 

конкурсът е проведен при спазване разпоредбите на Закона за съдебната власт и 

Наредбата и предложи, на основание чл. 186а, ал. 3 от ЗСВ, на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет да проведе гласуване по поредността на 

класирането,  като на свободните 6 (шест) длъжности „съдия” в районните 

съдилища се назначат класираните кандидати. 

С решения по пр. № 9/12.03.2019 г. и пр. № 10/19.03.2019 г. СК на ВСС 

назначи класираните кандидати, които встъпиха в длъжност, с изключение на 

назначените кандидати в РС – Лом, поради постъпила жалба срещу конкурса за 

този орган на съдебната власт. Във връзка с влязло в сила решение на Върховния 

административен съд и по предложение на Комисията по атестирането и 

конкурсите по пр. № 26/15.07.2019 г. Съдийската колегия назначи класирания 

кандидат за длъжност „съдия“ в РС – Лом. След влизане в сила на решението за 

назначаване, единият назначен кандидат встъпи в длъжност, а вторият подаде 

отказ от участие в конкурса. КАК с решение по пр. № 31/30.09.2019 г. разгледа 

отказът от участие като продължи конкурсната процедура с цел попълване на 

втората конкурсна длъжност. На двамата кандидати по реда на класирането се 

предостави възможност да заявят писмено по реда на чл. 29, ал. 3 от Наредба 

№1/09.02.2017 г. желание или отказ за назначаване в Районен съд – Лом  
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2.3. ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И ПРЕМЕСТВАНЕ 

 

Назначения на кандидатите, участници в конкурсите за повишаване в 

длъжност и преместване, обявени през 2017 г. и 2018 г. 

 

ВЪРХОВНО НИВО – ПОВИШАВАНЕ 

Върховен касационен съд – гражданска колегия 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 49/05.12.2017 г. е 

обявен конкурс за повишаване в длъжност за заемане на 3 (три) свободни 

длъжности „съдия” във Върховен касационен съд – гражданска колегия. 

След обнародването на решението в Държавен вестник, бр. 1/02.01.2018 г., 

в четиринадесет дневния срок за прием на документи заявления за участие в 

конкурса подадоха 34 (тридесет и четирима) кандидати, 33 (тридесет и трима) от 

които, с решение на Комисията по пр. № 5/12.02.2018 г., са допуснати до участие 

в конкурса. В последствие един от допуснатите кандидати подаде молба за отказ 

от участие в конкурса. 

Поименният състав на конкурсната комисия, извършила преценката по чл. 

40 от Наредба №1 /09.02.2017 г. на допуснатите кандидати, е определен чрез 

жребий с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 5/06.02.2018 г. и пр. 

№ 10/20.03.2018 г., както следва: редовни членове: Мариана Господинова Костова 

– съдия във ВКС и председател на комисията, Драгомир Йорданов Драгнев – 

съдия във ВКС, Майя Петрова Русева – съдия във ВКС, Маргарита Костадинова 

Георгиева - Димова – съдия във ВКС и доц. д-р Тодор Коларов – хабилитиран 

преподавател, както и резервни членове: Деспина Георгиева Георгиева – съдия в 

ОС – Варна, Илияна Боева Папазова - Маркова – съдия във ВКС и проф. 

Екатерина Илиева Матеева – хабилитиран преподавател. 

В хода на извършената от конкурсната комисия съобразно чл. 40, ал. 1 от 

Наредба №1/09.02.2017 г. преценка са проверени атестационните формуляри на 

кандидатите, наличните данни за проверки от ИВСС и от по-горестоящите органи 

на съдебната власт и данните от кадровите досиета на кандидатите. Преценката 

на комисията по чл. 40, ал. 2 от Наредбата се основава на проверените от нея шест 

приключени дела на всеки кандидат, три от които избрани от него и три избрани 

от комисията. 

С оглед на предоставената в цялост конкурсна документация по проведения 

конкурс, ведно с резултатите от класирането по чл. 192, ал. 1 от ЗСВ, 

мотивираното становище на конкурсната комисия по чл. 192, ал. 3 от ЗСВ, 

протоколите за работата на комисията и за избор на дела, становищата на 
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Комисия „Професионална етика“ към Съдийската колегия на ВСС за 

притежаваните от кандидатите в пълнота нравствени качества, изготвени 

съгласно чл. 192, ал. 5 от ЗСВ, Комисията установи, че в конкурсната процедура 

са спазените разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредба №1/09.02.2017 

г.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ Комисията 

по атестирането и конкурсите предложи на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет да проведе гласуване по поредността на класирането, като на 

свободните 3 (три) длъжности „съдия” във Върховен касационен съд – 

гражданска колегия, се повишат класираните кандидати, до попълване на 

свободните места. 

По мотивираното предложение на Комисията, Съдийската колегия на ВСС 

взе решение, че не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да 

опорочават конкурсната процедура, проведе гласуване по поредността на 

класирането, като на свободните 3 длъжности „съдия" във Върховен касационен 

съд – гражданска колегия, повиши с решение по протокол № 37/27.11.2018 г. 

класираните кандидати.  

Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е обжалвано 

пред Върховния административен съд от участници в класирането. 

Производството по тези жалби е обединено в едно общо адм. д. № 15235/2018 г., 

насрочено за 25.09.2019 г. 

 

Върховен касационен съд – наказателна колегия 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 49/05.12.2017 г. е 

обявен конкурс за повишаване в длъжност за заемане на 4 (четири) свободни 

длъжности „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия. 

След обнародването на решението в ДВ, бр. 1/02.01.2018 г., в четиринадесет 

дневния срок за прием на документи, заявления за участие в конкурса подадоха 

29 (двадесет и девет) кандидати, 28 (двадесет и осем) от които с решение на 

Комисията по протокол № 5 от заседание, проведено на 12.02.2018 г., са 

допуснати до участие в конкурса.  

Поименният състав на конкурсната комисия, извършила преценката по чл. 

40 от Наредба №1 /09.02.2017 г. на допуснатите кандидати, е определен чрез 

жребий с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 5/06.02.2018 г., както 

следва: редовни членове: Капка Василева Костова – съдия във ВКС и председател 

на комисията, Иванка Стоименова Шкодрова – съдия в ОС - Перник и член на 

КАК, Лада Любомирова Паунова – съдия във ВКС, Мина Иванова Топузова – 
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съдия във ВКС, доц. д-р Бойко Илиев Рашков – хабилитиран преподавател, както 

и резервни членове: Иван Димитров Стойчев – съдия в АС - София и член на 

КАК, Жанина Любенова Начева – съдия във ВКС и проф. д-р Иван Захариев 

Сълов – хабилитиран преподавател. 

В хода на извършената от конкурсната комисия съобразно чл. 40, ал. 1 от 

Наредба №1/09.02.2017 г. преценка са проверени атестационните формуляри на 

кандидатите, наличните данни за проверки от ИВСС и от по-горестоящите органи 

на съдебната власт и данните от кадровите досиета на кандидатите. Преценката 

на комисията по чл. 40, ал. 2 от Наредбата се основава на проверените от нея шест 

приключени дела на всеки кандидат, три от които избрани от него и три избрани 

от комисията. 

Видно от предоставената в цялост конкурсна документация по проведения 

конкурс, ведно с резултатите от класирането по чл. 192, ал. 1 от ЗСВ, 

мотивираното становище на конкурсната комисия по чл. 192, ал. 3 от ЗСВ, 

протоколите за работата на комисията и за избор на дела, становищата на 

Комисия „Професионална етика“ към Съдийската колегия на ВСС за 

притежаваните от кандидатите в пълнота нравствени качества, изготвени 

съгласно чл. 192, ал. 5 от ЗСВ, Комисията установи, че в конкурсната процедура 

са спазените разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредба №1/09.02.2017 

г.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ Комисията 

по атестирането и конкурсите предложи на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет да проведе гласуване по поредността на класирането, като на 

свободните 4 (четри) длъжности „съдия” във Върховен касационен съд – 

наказателна колегия, се повишат класираните кандидати, до попълване на 

свободните места. 

По мотивираното предложение на Комисията, Съдийската колегия на ВСС 

взе решение, че не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да 

опорочават конкурсната процедура, проведе гласуване по поредността на 

класирането, като на свободните 4 (четири) длъжности „съдия" във Върховен 

касационен съд – наказателна колегия, повиши с решение по протокол № 

30/11.10.2018 г. класираните кандидати. 

След произнасяне на Върховния административен съд по жалба срещу 

повишаването на класираните кандидати в конкурса за повишаване във ВКС - НК, 

3-ма от назначените кандидати встъпиха в длъжност. По отношение на 4-я 

назначен кандидат, поради отмяна от съда на решението за назначаването му и 

връщане на преписката на Съдийската колегия на ВСС за произнасяне по 



19 

 

същество, последната с решение по пр. №24/23.07.2019 г. не повиши следващият 

по реда на класирането кандидат, като повиши кандидата, класиран след него. 

Решението на Съдийската колегия на ВСС е обжалвано пред Върховния 

административен съд.  

 

Апелативен съд – наказателна колегия 

С решение по протокол № 13/24.04.2018 г. Съдийската колегия на ВСС 

обяви конкурс за повишаване и заемане на 2 (две) свободни длъжности „съдия” в 

апелативните съдилища – наказателна колегия, съответно в Апелативен съд - 

Бургас - 1 длъжност и в Апелативен съд - Варна - 1 длъжност. 

След обнародването на решението в Държавен вестник, бр. 38/08.05.2018 г., 

в четиринадесетдневния срок за прием на документи (от 09.05.2018 г. до 

22.05.2018 г., включително), заявления за участие в конкурса подадоха 27 

(двадесет и седем) кандидати. След извършената по реда на чл. 191, ал. 3 от ЗСВ 

проверка на документите, с решение по пр. № 22/02.07.2018 г. Комисията по 

атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС допусна до участие 

всички кандидати. По време на провеждане на конкурса 5 (петима) от 

допуснатите кандидати подадоха молби за отказ от участие, като 1 (един) от тях 

се отказа само по отношение на участието си в конкурса за Апелативен съд – 

Бургас. 

Поименният състав на конкурсната комисия, извършила преценката по чл. 

40 от Наредба № 1/09.02.2017 г. на допуснатите кандидати, е определен чрез 

жребий с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 35/13.11.2018 г., като 

редовни членове са Мина Иванова Топузова – съдия във ВКС, член на КАК - СК, 

Евелина Александрова Стоянова – съдия във ВКС, Антоанета Благоева Данова – 

съдия във ВКС, Милена Георгиева Панева – съдия във ВКС и проф. д-р Евгения 

Николова Коцева – хабилитиран преподавател по наказателно-правни науки. За 

резервни членове на конкурсната комисия са избрани Петя Николаева Колева-

Рушанова – съдия в АСпНС и член на КАК-СК, Ружена Георгиева Керанова – 

съдия във ВКС и доц. д-р Юлиана Младенова Матеева – хабилитиран 

преподавател по наказателно-правни науки. 

Съгласно изискването на чл. 191а, ал. 1 от ЗСВ, конкурсната комисия 

извърши класиране на кандидатите според общата им оценка, формирана въз 

основа на резултатите от двата цифрови компонента, получени след извършената 

преценка по реда на чл. 40 от Наредба № 1/09.02.2017 г. за конкурсите за 

магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната 

власт. По отношение на първия компонент, съобразно чл. 40, ал. 1 от Наредбата, 
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комисията е изследвала данните от атестационните формуляри на кандидатите от 

последното им атестиране, извършените проверки от ИВСС и от по-горестоящите 

органи на съдебната власт, както и информацията в кадровите им досиета. 

Преценката по чл. 40, ал. 2 от Наредба №1/09.02.2017 г., касаеща втория 

компонент, е основана на проверените от комисията 6 (шест) дела и преписки по 

отношение на всеки кандидат, от които 3 (три) дела или преписки избрани от 

комисията въз основа на посочените данни в справките към заявленията за 

участие в конкурса, както и 3 (три) дела или преписки, избрани от съответния 

кандидат. 

Видно от предоставената в цялост конкурсна документация по проведения 

конкурс, ведно с резултатите от класирането по чл. 192, ал. 1 от ЗСВ, 

мотивираното становище на конкурсната комисия по чл. 192, ал. 3 от ЗСВ, 

протоколите за работата на комисията и за избор на дела, становищата на 

Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС за 

притежаваните от кандидатите в пълнота нравствени качества, изготвени 

съгласно чл. 192, ал. 5 от ЗСВ, се установи, че конкурсната процедура е проведена 

при спазване разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредба №1/09.02.2017 

г.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ Комисията 

предложи на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, която с решение по 

пр. № 29/17.09.2019 г. проведе гласуване по поредността на класирането, като на 

свободните 2 (две) длъжности „съдия” в апелативните съдилища – наказателна 

колегия, повиши класираните кандидати, до попълване на свободните места.  

 

РАЙОННО НИВО - ПРЕМЕСТВАНЕ 

 

Районни съдилища  

 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 49/05.12.2017 г. е 

обявен конкурс за преместване и заемане на 36 (тридесет и шест) свободни 

длъжности „съдия” районните съдилища. 

След обнародването на решението в Държавен вестник, бр. 1/02.01.2018 г., 

в четиринадесетдневния срок за прием на документи (от 03.01.2018 г. до 

16.01.2018 г., включително), заявления за участие в конкурса подадоха 59 

(петдесет и девет) кандидати. След извършената по реда на чл. 191, ал. 3 от ЗСВ 

проверка на документите, с решение по пр. № 10/26.03.2018 г.  Комисията 

допусна до участие в конкурса 36 (тридесет и шест) кандидати, а 23 (двадесет и 
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трима) магистрати, които не отговаряха на условието на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ, не 

бяха допуснати. Във връзка с произнасянето на КАК по допустимостта на 

кандидатите, постъпиха 14 (четиринадесет) възражения от недопуснати 

кандидати. По предложение на Комисията, Съдийската колегия на ВСС, на 

основание чл. 182, ал. 5 от ЗСВ, отхвърли възраженията. Срещу решенията на 

Съдийската колегия на ВСС за недопускане на кандидатите до участие в конкурса 

са подадени 9 (девет) жалби до Върховния административен съд. По всички 

образувани пред ВАС производства жалбите са отхвърлени като неоснователни с 

окончателен съдебен акт. По време на провеждане на конкурса 7 (седем) от 

допуснатите кандидати подадоха молби за отказ от участие, а 1 (един) от 

магистратите, подали заявление за участие, почина. 

Поради липса на допуснати кандидати, с оглед на заявените желания и на 

депозираните заявления за отказ от участие в конкурса, както и поради 

обстоятелството, че 3-ма от кандидатите встъпиха в длъжност в заявените от тях 

органи на съдебната власт на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 18 (осемнадесет) от 

обявените в конкурса за преместване длъжности „съдия“ в районните съдилища, а 

именно по 1 (една) длъжност в Районен съд - Дупница, Районен съд - Карлово, 

Районен съд Панагюрище, Районен съд - Своге, Районен съд - Монтана и Районен 

съд - Лом, по 2 (две) длъжности в Районен съд - Пазарджик, Районен съд - Царево 

и Софийски районен съд и 5 (пет) длъжности в Районен съд - Пловдив, остават 

вакантни. Една от обявените конкурсни длъжности  в Районен съд - Лом, на 

основание чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, е обявена за заемане чрез конкурс за 

първоначално назначаване. 

Поименният състав на конкурсната комисия, извършила преценката по чл. 

40 от Наредба № 1/09.02.2017 г. на допуснатите кандидати, е определен чрез 

жребий с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 24/17.07.2018 г., като 

редовни членове са Любка Николова Андонова – съдия във ВКС, член на КАК - 

СК, Васка Динкова Халачева – съдия в ОС-Кърджали, Десислава Борисова 

Николова – съдия в ОС-Добрич, Веселина Йорданова Ставрева – съдия в СГС и 

проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев – хабилитиран преподавател по 

наказателно-правни науки. За резервни членове на конкурсната комисия са 

избрани Анелия Здравкова Маркова – съдия в СГС и член на КАК-СК, Полина 

Пенкова Пенкова-Стефанова – съдия ОС-Габрово и доц. д-р Анета Методиева 

Антонова – хабилитиран преподавател по гражданско-правни науки. 

Съобразно изискването на чл. 189, ал. 4 от ЗСВ за задължителна проверка 

познанията на петима от кандидатите за заемане на длъжност в друг по вид орган 

на съдебната власт, конкурсната комисия насрочи дата за провеждане на писмен 
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изпит на 02.11.2018 г., от 10:00 часа, в сградата на Висшия съдебен съвет, 

резултатите от който са публикувани на интернет страницата на ВСС на 

05.11.2018 г.  

След като конкурсната комисия извърши проверката по чл. 40 от Наредба 

№ 1/09.02.2017 г. на кандидатите, същата изготви протокол за резултатите от 

тяхното класиране, което е публикувано на интернет страницата на ВСС на 

30.04.2019 г.  След приемане от Комисия „Професионална етика“ към СК на ВСС 

на становища за притежаваните нравствени качества от кандидатите, КАК 

изготви мотивирано предложение до СК на ВСС за преместване на класираните 

кандидати по поредността на класирането до попълването на свободните места.  

С решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 20/25.06.2019 г. по 

конкурса за преместване в районните съдилища бяха преместени класираните 

кандидати, които встъпиха в длъжност, с изключение на назначения кандидат в 

РС – Бургас, поради постъпила жалба до Върховния административен съд срещу 

неговото преместване. 

 

3. ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ 

РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

Процедури за избор на административни ръководители на органи на 

съдебната власт, обявени и проведени по предложение на КАК към 

Съдийската колегия на ВСС за периода от 05.10.2018 г. до 04.10.2019 г. 

 

За периода от 04.10.2018 г. до 04.10.2019 г. се обявиха 75 процедури за 

избор на административни ръководители на органи на съдебната власт. 

Проведоха се 42 събеседвания с допуснатите кандидати. След проведените 

избори Съдийската колегия на ВСС назначи административни ръководители на 

38 /тридесет и осем/ органа на съдебната власт, както следва: 

1. Административен съд - Кърджали – Ангел Мавчрев Момчилов;  

2. Районен съд – Горна Оряховица – Златина Пламенова Личева – 

Денева;  

3. Административен съд – Бургас – Чавдар Димитров Димитров;  

4. Районен съд – Лом – Албена Георгиева Александрова – Миронова;  

5. Районен съд – Трън – Петър Симеонов Петров;  

6. Районен съд – Велики Преслав – Дияна Димова Петрова;  

7. Военен съд – София – Мадлен Георгиева Димитрова – Гебрева;  

8. Софийски градски съд – Алексей Боянов Трифонов;  
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9. Районен съд – Пловдив – Иван Георгиев Калибацев;  

10. Районен съд – Сандански – Николинка Крумова Бузова;  

11. Специализиран наказателен съд – Мариета Христова Райкова – 

Пашова;  

12. Окръжен съд – Перник – Калин Кирилов Баталски;  

13. Окръжен съд – Габрово – Веселина Цонева Топалова;  

14. Районен съд – Дрянова – Мариета Спасова Спасова;  

15. Районен съд – Дупница – Иван Божиков Димитров;  

16. Окръжен съд – Пазарджик – Елеонора Петрова Серафимова;  

17. Районен съд – Елин Пелин – Росица Генадиева Тодорова – 

Газибарова;  

18. Районен съд – Бургас – Асен Тотев Радев;  

19. Районен съд – Ивайловград – Живко Делчев Янков;  

20. Административен съд  - София-област – Мария Христова Попова;  

21. Административен съд – Добрич – Красимира Керанова Иванова;  

22. Районен съд – Троян – Петя Николова Гатева;  

23. Районен съд – Тутракан – Георги Манолов Георгиев;  

24. Районен съд – Кърджали – Здравка Иванова Дечева – Запрянова;  

25. Районен съд – Сливница – Мариана Митева Маркова;  

26. Административен съд – Варна – Елена Атанасова Янакиева;  

27. Административен съд – Благоевград – Мария Цанкова Тодорова;  

28. Апелативен съд – Варна – Ванухи Бедрос Аракелян;  

29. Районен съд – Видин – Даниел Иванов Цветков;  

30. Районен съд – Кула – Петър Валентинов Живков;  

31. Районен съд – Момчилград – Сунай Юсеин Осман;  

32. Районен съд – Силистра – Мирислав Стефанов Христов;  

33. Окръжен съд – Варна – Марин Георгиев Маринов;  

34. Районен съд – Смолян – Петър Христов Маргаритов;  

35. Районен съд – Кубрат – Албена Дякова Великова;  

36. Районен съд – Асеновград – Иван Георгиев Шейтанов;  

37. Административен съд – Пазарджик - Мариана Димитрова Шотева;  

38. Районен съд – Ботевград – Недко Цолов Петров 

 

Няма назначен кандидат по 2 /две/ от проведените процедури за избор на 

административни ръководители, а именно: Районен съд – Велинград и Окръжен 

съд - Пловдив. И за двата органа се откриха нови процедури.  
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Не постъпиха кандидатури по обявените процедури за избор на 

административни ръководители за Районен съд – Първомай, Районен съд – Девня, 

Районен съд – Велинград, Апелативен съд – Пловдив, Районен съд – Ардино, 

Районен съд – Тервел, Районен съд – Оряхово, Районен съд – Мадан и Районен 

съд - Петрич. За всички изброени органи се откриха нови процедури.  

През отчетния период КАК - СК допусна 49 /четиридесет и девет/ 

кандидати, участници в горепосочените процедури за избор. Комисията извърши 

проверка на кандидатите, отговарящи на изискванията на чл. 167, ал. 5, чл. 169, 

ал. 1 и чл. 170, ал. 1-3 от ЗСВ.  

По отношение на всички кандидати, участващи в процедурите за избор на 

административни ръководители, Комисията даде заключение за съответствие на 

кандидата с изискванията на чл. 167, ал.5, чл.169, ал.1 и чл.170, ал.1-3 от ЗСВ, 

съобразно чл. 49, ал. 1 от Наредба № 1  от 09. февруари 2017 г. за конкурсите за 

магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната 

власт. 

 

4. НАЗНАЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

РЪКОВОДИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНЯВАЩИ ФУНКЦИИТЕ 

НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 

 

През отчетния период Комисията направи предложения за назначаване на 

30 /тридесет/ заместници на административни ръководители и за определяне на 

46 /четиридесет и шест/ магистрати за изпълняващи функциите на 

административни ръководители.  

   

5. ПООЩРЯВАНЕ НА МАГИСТРАТИ 

 

КАК - СК направи предложения за поощряване на 53 магистрати през 

отчетния период.  Всяко едно предложение за поощрение е съобразено с 

изискванията на Правилата за определяне на условията, реда и критериите за 

поощряване на съдии, прокурори и следователи (приети с решение на ВСС по 

протокол № 01/10.01.2013 г.). 

 

6. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ 

 

През отчетния период КАК направи предложения за освобождаване от 

длъжност на основанията, регламентирани в чл. 165, ал. 1 от ЗСВ. Поради 
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навършване на пенсионна възраст по предложение на Комисията са освободени 

от длъжност общо 40 магистрати. Освободените поради подадена оставка са общо 

11 магистрати.  

 

7. МАГИСТРАТИ,  ПРЕНАЗНАЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 169, АЛ. 

5 ОТ ЗСВ 

 

За периода от 04.10.2018 г. до 04.10.2019 г. на основание чл. 169, ал. 5 от 

ЗСВ след изтичане съответно прекратяване на мандата им, бяха преназначени на 

длъжност «съдия» 12 административни ръководители и 14 заместник – 

председатели. 

 

II. ДРУГА ДЕЙНОСТ  

 

1. С решение по пр. № 26/10.09.2018 г. КАК предложи на СК на ВСС да 

открие процедура за избор на членове и национално лице за контакт на 

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни 

дела в РБългария и на Националната съдебна мрежа за международно 

сътрудничество по граждански и търговски дела в РБългария. 

2. С решение по пр. № 31/22.10.2018 г. и във връзка с постъпилите 

кандидатури по процедурата за избор на членове и национално лице за контакт на 

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни 

дела в Република България, открита са решение на СК на ВСС по протокол № 

28/25.09.2018 г., КАК предложи на колегията да одобри състава на определената 

от КАК конкурсна комисия по чл. 10 от Правилата за дейността на Националната 

съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в 

Република България, както следва:  

- Вероника Имова - член на КАК-СК;  

- Петя Колева - Рушанова - член на КАК-СК; 

- Мина Топузова - член на КАК-СК.  

3. С решение по пр. № 01/15.01.2019 г. и във връзка с постъпилите 

кандидатури по процедурата за избор на членове и национално лице за контакт на 

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по граждански и 

търговски дела в Република България, открита са решение на СК на ВСС по 

протокол № 28/25.09.2018 г., КАК предложи на колегията да одобри състава на 

определената от КАК конкурсна комисия по чл. 10 от Правилата за дейността на 
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Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по граждански и 

търговски дела в Република България, както следва:  

- г-жа Анелия Маркова - член на Комисията по атестиране и конкурси; 

- г-жа Любка Андонова - член на Комисията по атестиране и конкурси; 

- г-жа Веселка Узунова - член на Комисията по атестиране и конкурси; 

С решение по пр. № 4/04.02.2019 г. КАК предложи на СК на ВСС допълване 

на състава на конкурсната комисия за избор на членове и национални лица за 

контакт на НСМГТД, като след подаден отвод от г-жа Любка Андонова,  КАК 

определи за член на конкурсната комисия г-н Добрин Кючуков, като предложи на 

Съдийската колегия на ВСС да одобри състава на определената конкурсна 

комисия.  

3.Във връзка с предложение от конкурсната комисия по чл. 10 от Правилата 

за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество 

по наказателни дела в Република България относно процедура за избор на 

членове и национално лице за контакт на мрежата, открита с решение Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №28/25.09.2018 г.,т. 36., КАК с 

решение по пр. №7/25.02.2019 г. предложи на Съдийската колегия на ВСС да 

избере, на основание чл. 15 от Правилата за членове на НСММСНД, както следва: 

Андроника Илиева Ризова - Ръжданова - съдия в Районен съд - Петрич; 

Георги Христов Иванов - зам.-председател на Районен съд - гр. Бургас; 

Калин Кирилов Баталски - председател на Окръжен съд - Перник; 

Карамфила Райкова Тодорова - съдия в Софийски градски съд, командирована в 

Апелативен съд - София; 

Мариета Неделчева Маринова - заместник-административен ръководител на 

Специализирания наказателен съд; 

Мартин Данчев Данчев - зам.-председател на Окръжен съд - Сливен; 

Пламен Ангелов Синков - зам.-председател на Апелативен съд - Бургас; 

Светла Василева Даскалова - Василева - съдия в Окръжен съд - Варна; 

Светлин Иванов Иванов - съдия в Окръжен съд - Бургас; 

Светослава Николаева Колева - Ангелова - съдия в Окръжен съд - Варна; 

Татяна Валентинова Грозданова - Чакърова - съдия в Окръжен съд - София; 

Янко Димитров Янков - зам.-председател на Апелативен съд - Варна.  

КАК със същото решение предложи на Съдийската колегия на ВСС, 

съгласно чл. 17 от Правилата, националното лице за контакт на НСММСНД да 

бъде избрано между следните кандидатури от състава на избраните членове на 

мрежата: 
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Мариета Неделчева Маринова - заместник-административен ръководител на 

Специализирания наказателен съд; 

Светлин Иванов Иванов - съдия в Окръжен съд - Бургас; 

Татяна Валентинова Грозданова - Чакърова - съдия в Окръжен съд - София; 

Светослава Николаева Колева - Ангелова - съдия в Окръжен съд - Варна. 

4. С решение по пр. № 14/15.04.2019 г. КАК одобри провеждането на 

Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно 

сътрудничество по наказателни дела в Република България на 24.04.2019 г., от 

10.00 ч. в сградата на ВСС, като определи за участие в срещата следните членове 

на Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС: 

- Петя Колева - Рушанова - член на КАК-СК, 

- Радка Дражева - Първанова - член на КАК-СК.  

Поканата се предостави на членовете на Съдийската колегия на ВСС с оглед 

определяне на участници в срещата.  

 5. Във връзка с предложение от Конкурсната комисия по чл. 10 от 

Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела в Република България във връзка с процедурата за избор на 

членове и национални лица за контакт на мрежата, открита с решение Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №28/25.09.2018 г., т. 36, КАК с 

решение по пр. № 17/13.05.2019 г.  предложи на Съдийската колегия на ВСС, на 

основание чл. 15 от Правилата да избере за членове на НСМГТД, както следва: 

 Рената Георгиева Мишонова - Хальова - съдия в Окръжен съд -Враца; 

 Галя Горанова Вълкова - съдия в Софийски районен съд; 

 Валерия Иванова Братоева - Дамгова - съдия в Софийски градски съд; 

 Валентина Тотева Бошнякова - Събинска - съдия в Окръжен съд - Смолян; 

 Величка Симеонова Борилова - съдия в Окръжен съд -Благоевград; 

 Мария Иванова Райкинска - съдия в Софийски градски съд; 

 Борис Константинов Динев - съдия в Софийски районен съд; 

 Диян Димитров Атанасов - съдия в Районен съд -Габрово; 

 Весела Иванова Гълъбова - Илиева - съдия в Районен съд - Варна. 

КАК със същото решение и съгласно чл. 4 и чл. 17 от Правилата за дейността 

на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република 

България, предложи на Съдийската колегия на ВСС национални лица за контакт 

на НСМГТД, едно по граждански и едно за търговски дела, да бъдат избрани 

между следните кандидатури от състава на избраните членове на мрежата: 
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- За национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела в Република България - граждански дела:  

 Рената Георгиева Мишонова-Хальова /р.31.08.1956 г./ ; 

 Галя Горанова Вълкова - съдия в Софийски районен съд 

 Величка Симеонова Борилова - съдия в Окръжен съд - Благоевград. 

- За национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по 

граждански и търговски дела в Република България - търговски дела: 

 Валерия Иванова Братоева - Дамгова; 

 Валентина Тотева Бошнякова - Събинска - съдия в Окръжен съд - Смолян. 

6. С решение по пр. № 23/24.06.2019 г. КАК одобри провеждането на 

Годишната среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски 

дела в Република България на 12.07.2019 г. от 13.00 ч. в сградата на Висшия 

съдебен съвет, като определи за участие в срещата г-жа Анелия Маркова - член на 

КАК и предостави на членовете на СК на ВСС поканата с оглед определяне на 

участници в срещата. 
 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

 

I. АТЕСТИРАНЕ 

 

През  отчетния период 05.10.2018 г. – 04.10.2019 г.  с решение на Комисията 

по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

са открити общо 397 процедури за атестиране. Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет е провела и приключила общо 208 процедури за атестиране, по 

които Комисията по атестирането и конкурсите е изготвила комплексна оценка. 

Две атестационни процедури са приключили  с „добра“ оценка, всички останали 

са приключили с оценка „много добра“. 

Изготвените атестационни формуляри с предложена комплексна оценка от 

КАК са 257 ЕФА, от които членовете на КАК от СК на ВСС/ които съгласно 

решение на КАК от 17.10.2017 г. работят при 20% натовареност при 

разпределянето на преписките по атестиране/ са изготвили 15 ЕФА, а членовете 

на КАК от професионалната квота останалите 242 ЕФА. 

Към 04.10.2019 г. откритите и неприключили атестационни процедури са 

343, от които 111 процедури са открити в заседание на комисията, проведено на 

04.10.2019 г. 
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Обособена по видовете атестиране, предвидени в чл.196 ЗСВ, дейността на 

Комисията има следното цифрово изражение: 

 

 

 

05.10.2018г. 

04.10.2019 г. 

За придобиване 

статут на 

несменяемост 

  

периодично 

 

предварително 

 

извънредно 

Оценка 

по чл.28 

ЗСВ 

Открити 

процедури 

-397 

 

41 ( 10,3% ) 

 

204 ( 51,4%  ) 

 

35 (8,8%  ) 

 

117 (29,5%  ) 

 

1 

Завършили 

процедури с 

решение на 

СК – 208 

 

     32 ( 15,4% ) 

 

   86( 41,3%  ) 

 

33 (13,9%  ) 

 

56 (26,9%) 

 

1 

 

Атестирането за придобиване статут на несменяемост заема устойчиво 

място в общия брой на откритите и проведени процедури по атестиране. За 

периода 05.10.2018 г. – 04.10.2019 г. са открити общо 41 процедури за 

атестиране за придобиване статут на несменяемост. Проведените 

атестационни процедури, с предложения до Съдийската колегия на ВСС за 

приемането на изготвените от КАК комплексни оценки и придобиване статут на 

несменяемост са за 32 съдии. Всички, приети от кадровия орган комплексни 

оценки от атестиране за придобиване статут на несменяемост, са с положителна 

комплексна оценка „много добра“.  

Открити са общо 204 процедури за провеждане на периодично 

атестиране на съдии. Проведено е периодично атестиране от СК на ВСС на 86 

съдии, от които с приета комплексна оценка добра –2, а останалите с 

комплексна оценка „много добра“.   

Откриването на процедури за периодично атестиране и през отчетния 

период продължава да бъде съобразено с въведените промени в ЗСВ през 2016 г., 

с които се удължи срока за провеждане този вид атестиране - от четири на пет 

години, считано от предходото атестиране. 
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Същевременно се отчитат и промените в ЗСВ от месец юни 2018 г., 

намерили отражение върху §206, ал.3 ЗСВ, чиито смисъл е да бъдат зачетени 

проведените до влизане в сила на ЗИДЗСВ от месец август 2016 г. периодични 

атестирания, както и това от провеждане на периодично атестиране да бъдат 

изключени магистратите с две проведени периодични атестирания след придобит 

статут на несменяемост, независимо от реда на неговото придобиване. 

Гореизложените обстоятелства като цяло доведоха до редукция на 

процедурите по периодично атестиране. 

Независимо от горното за отчетния период периодичното атестиране 

продължава да има най-голям дял в броя на откритите и съответно проведени 

процедури. 

  

През 2018/2019 г. КАК-СК е открила 35 процедури за предварително 

атестиране. Проведени процедури с приета комплексна оценка от СК на ВСС са 

за 33 съдии, от които 9 за младши съдии и 24 за съдии от първоначално 

назначаване. Всички проведени атестирания са с оценка „много добра“. 

 

Продължава и дейността по провеждането на извънредно атестиране в 

особените хипотези на чл.197, ал.5 от ЗСВ – втория нов вид атестиране след 

предварителното, въведено след законодателните промени от месец август 2016 г. 

За отчетния период са открити 117 процедури за извънредно  атестиране 

на основание чл.196, т.4 ЗСВ във вр. с чл.197, ал.5 ЗСВ. Проведени с решение на 

СК на ВСС са общо 56 процедури, всички с оценка „много добра“.  

Запазва се оформилата се през предходния отчетен период тенденция за 

увеличение на относителния дял на процедурите по извънредно атестиране в 

общия брой на откритите процедури по атестиране, т.е броят на тези 

„непланирани“ процедури по атестиране да нараства за сметка на планираните 

такива по периодично атестиране.  

Запазва се и тенденцията всички процедури по извънредно атестиране да се 

откриват на основанията, предвидени в чл.197, ал.5, т.1 и т.2 от ЗСВ – участие на 

магистрата в конкурсна процедура за повишане или преместване в органите на 

съдебна власт или в процедура за избор на административен ръководител.  

За отчетния период не са налице процедури, открити в условията на чл.197, 

ал.5, т.3 ЗСВ -  тогава, когато процедурата по извънредно атестиране се открива 

по предложение на ИВСС или съответния административен ръководител, при 

влошаване качеството на работа на магистрата или неспазване на етичните 
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правила от негова страна. Не са откривани  процедури  и в хипотезата на чл.197, 

ал.5, т.4 ЗСВ - когато магистратът има интерес. 

 

По предложение на КАК, Съдийската колегия на ВСС е оставила без 

уважение постъпили предложения, съответно не е открила процедури по 

атестиране на 8 съдии, основно поради липса на законовите предпоставки за това 

или подадена оставка. 

Прекратени са общо 12 процедури по атестиране, поради отказ от участие в 

конкурс на съответния съдия, освобождаване от длъжност или липса на 

законовите предпоставки за провеждане на съответната процедура по атестиране. 

 

Разгледаните от СК на ВСС възражения срещу определена комплексна 

оценка от КАК - СК са 12, от които 8 са уважени изцяло или частично, 2 са 

оставени без уважение, а 2 преписки СК на ВСС е върнала на КАК с 

указания. От подадените възражения срещу определената комплексна оценка от 

КАК едно е срещу оценка със степен „отрицателна“, а останалите са срещу 

оценка със степен „много добра“.  

 

През отчетния период са обжалвани две решения на СК на ВСС срещу 

приета комплексна оценка от атестиране. С първото решение е оставено без 

уважение подадено от атестиран магистрат възражение срещу определена 

комплексна оценка от проведено извънредно атестиране – „много добра“. 

Върховният административен съд е оставил жалбата без разглеждане и прекратил  

производството по делото, тъй като на жалбоподателят е определена най-високата 

по-степен оценка, предвидена при атестирането на магистратите и за същия не 

съществува правен интерес от обжалването й. 

Към настоящия момент момент пред ВАС е висящо второ производство по 

жалба на магистрат срещу определена комплексна оценка от проведено 

периодично атестиране „добра“. 

  

През отчетния период е открита и проведена 1 процедура по реда на 

Методиката за оценка дейността на членовете на Висшия съдебен съвет, на 

Главния инспектор и на инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

 

Постъпили са общо 168 предложения за повишаване в ранг. От тях 164 

са били уважени, 4 предложения са оставени без уважение. 
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Решенията на кадровия орган в процедурите за повишаване в ранг на 

магистрати са мотивирани с необходимите предпоставки, регламентирани в 

чл.234 ЗСВ или Правилата за повишаване на място в  по-горен в ранг на съдия. 

 

През отчетния период КАК е изготвила и предоставила на СК на ВСС общо 

83 мотивирани становища за професионалните качества на кандидати в 

процедури за избор на административни ръководители и заместници на 

административните ръководители.  

Мотивираните становища по чл. 169, ал. 1 ЗСВ във връзка с чл.55, ал.1 от 

Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на 

административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните 

професионални качества на всеки кандидат за административен ръководител, 

включват обобщено заключение за наличието или липсата на данни, поставящи 

под съмнение високите професионални качества на кандидата, спрямо 

длъжността за която се кандидатства. Становището се основава на данни, 

съдържащи се в: 1) докладите от проверките на ИВСС в органите на съдебната 

власт, където е работил кандидатът; 2) годишните отчети за дейността на 

органите на съдебната власт; 3) атестационните формуляри, както и от всички 

документи, съдържащи се в кадровото досие на кандидата; 4) докладите, 

съдържащи данни за състоянието на органа на съдебната власт, за чието 

ръководство се кандидатства  

По отношение на участниците в процедурите за избор на административни 

ръководители, за отчетния период Комисията е изготвила и представила за доклад 

пред СК на ВСС 53 мотивирани становища.  

Мотивираните становища, изготвени и приети по реда на Правилата за 

назначаване на заместници на административните ръководители – заместник 

председатели на органите на съдебната власт са 30. 

 

С оглед чл.13 от АПК, предвиждащ задължение на административния орган 

в рамките на своята оперативна самостоятелност, да огласи критериите и 

принципните правила, на които основава решенията си,  през 2018/2019 г. са 

приети и публично оповестени решения, свързани с организация дейността на 

КАК-СК. 

Решенията са в следните насоки: 

-С решение на КАК – СК по протокол №39/13.12.2018 г., на СК на ВСС е 

прието, че редовните членове на конкурсни комисии, избрани между членовете на 

КАК, не следва да участват в изготвянето на атестационни формуляри на 
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участници в конкурсите, считано от датата на обявявяне  на съответния конкурс в 

Държавен вестник. Решението е обективирано в решение в същия смисъл на СК 

на ВСС по протокол № 2/22.01.2019 г. С измененията в ЗСВ, ДВ, бр.29 от 2019 г.  

отпадна необходимостта от регулиране на този въпрос, тъй като членовете на 

КАК бяха изключени от участие в конкурсни комисии. 

- С  решение на КАК - СК по протокол № 35/19.11.2018 г. е възприето, че за 

целите на конкурсните процедури, участниците в конкурсите за повишаване или 

преместване в длъжност следва да участват с атестациите към момента,  в който 

комисията се е произнесла по атестирането на допуснатите участници в 

конкурсите. Решението се прилага и към настоящия момент, тъй като създава 

яснота и предвидимост в действията на комисията  при произнасяне по 

атестирането на допуснати участници в конкурсите за повишаване или 

преместване. 

 

В изпълнение на чл. 15, ал. 4 от Вътрешните правила за организацията на 

дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет  протоколите от заседанията на Комисията, в 

които се отразяват присъствалите членове, взетите решения и мотивите към 

тях, се публикуват на интернет страницата на ВСС в обособен раздел - 

Постоянни комисии/КАК. В раздела се актуализира и информацията свързана с 

дневен ред, конкурси, атестиране, отчети, важни решения на КАК. 


