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УВОД 

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 във Вътрешните правила за организацията на дейността на 

КАК, приети с решение на СК на ВСС по пр. № 36/20.11.2018 г., 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 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 СК на ВСС по пр. № 

16/20.09.2016 г., т. 3., пр. № 39/04.10.2017 г.,  пр. № 29/02.10.2018 г., т. 4 и 

протокол № 36/20.11.2018 г., т. 21 с поименен състав на членовете от 

Съдийската колегия: Красимир Петков Шекерджиев, Вероника Атанасова 

Имова, Атанаска Младенова Дишева, Олга Зафирова Керелска-Кордова и 

Драгомир Асенов Кояджиков. 

 С решение на Съдийската колегия по протокол № 32/08.10.2019 г., 

т.27, е попълнен четвъртия състав на КАК като са определени новите й 

членове, избрани от Пленумите на Върховния касационен съд и Върховния 

административен съд, както следва: 

-избрани членове от Пленума на Върховния административен съд: 

1. Захаринка Димитрова Тодорова - съдия във Върховния 

административен съд. 

2. Весела Орлинова Павлова - съдия във Върховния административен 

съд; 

-избрани членове от Пленума на Върховния касационен съд: 

1. Десислава Борисова Николова - съдия в Окръжен съд - Добрич 

(гражданска материя); 
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2. Женя Радкова Димитрова - съдия в Окръжен съд Варна (търговска 

материя); 

3. Веселка Георгиева Узунова - съдия в Окръжен съд - Бургас 

(гражданска материя); 

4. Радка Димитрова Дражева - Първанова - съдия в Окръжен съд - 

Сливен (наказателна материя). 

  Съставът на Комисията, с решение на СК на ВСС по пр. №  

15/14.05.2019 г. и по пр. № 17/02.06.2020 г., е  допълнен с Марина 

Михайлова Дойчинова - съдия във Върховния административен съд, 

избрана от Пленума на Върховния административен съд, и с решение на 

СК на ВСС по пр. № 42/17.12.2019 г. с Мария Димитрова Кавракова - 

Аршева - съдия в Специализирания наказателен съд, избрана от Пленума 

на Върховния касационен съд. 

С решение на КАК-СК по протокол № 5/17.02.2020 г. за председател 

на комисията е избран г-н Красимир Шекерджиев – член на Съдийската 

колегия на ВСС, а за негов заместник – г-жа Весела Павлова – съдия във 

Върховния административен съд. 

За осъществяване на дейността си Комисията своевременно изготви 

и одобри изменения на приетите с решение на СК на ВСС по пр. № 

18/04.10.2016 г. Вътрешни правила за организация на дейността на 

Комисията по атестирането и конкурсите, които Съдийската колегия 

одобри съответно с пр. № 2/22.01.2019 г., т. 31, пр. № 36/05.11.2019 г, т.10 

и пр. № 16/19.05.2020 г., т. 9. 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. 

           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 08.10.2019 г. – 

05.10.2020 г., КАК – СК проведе 36 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 - 2020 г. 
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В първия 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”. Конкурсът бе обявен 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;  

- 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 2023 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 № 01/21.01.2020 г. предложи на 

СК на ВСС, на основание чл. 179 от ЗСВ, да планира и обяви на 

централизиран конкурс  29 (двадесет и девет) длъжности „младши съдия" в 

окръжните съдилища, както следва: 

 

Окръжен съд – Благоевград  1 (една) длъжност 

Окръжен съд – Бургас   2 (две) длъжности 

Окръжен съд – Варна   2 (две) длъжности 

Окръжен съд – Велико Търново 1 (една) длъжност 

Окръжен съд – Габрово  1 (една) длъжност 

Окръжен съд – Кюстендил  1 (една) длъжност 

Окръжен съд – Ловеч   1 (една) длъжност 

Окръжен съд – Плевен   1 (една) длъжност 

Окръжен съд – Пловдив  1 (една) длъжност 

Окръжен съд – Разград   1 (една) длъжност 

Окръжен съд – Русе   1 (една) длъжност 

Окръжен съд – Сливен   1 (една) длъжност 

Окръжен съд – Смолян   1 (една) длъжност 

Окръжен съд – София   1 (една) длъжност 

Окръжен съд – Търговище  1 (една) длъжност 

Окръжен съд – Ямбол   1 (една) длъжност 

Софийски градски съд   11 (единадесет) длъжности 

 

 

1.2. Планиране и обявяване на конкурси на окръжно ниво 
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1.2.1. Конкурси 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. На 16.10.2019 г. се състоя 

конституирането на конкурсните комисии по двата конкурса.  

С оглед изискванията на разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗСВ и във 

връзка с участието на 1 следовател в процедурата, конкурсната комисия по 

конкурса за преместване в окръжните съдилища-гражданска колегия 

насрочи дата – 29.11.2019 г. за провеждане на писмен изпит по конспект, 

включващ проверка на знанията на кандидата за заемане на съответната 

длъжност. Поради депозиран отказ от участие в конкурса от този кандидат, 

писменият изпит не се състоя, като конкурсната процедура приключи по 

отношение на него. Конкурсната комисия продължи работата си по 

оценяване на останалите двама кандидати в конкурсната процедура 

съобразно законовите критерии. На 07.05.2020 г. комисията извърши 

класиране на кандидатите според резултатите от оценяването им. По 

мотивирано предложение на КАК, с решение по пр. № 18/09.06.2020 г. 

Съдийската колегия премести кандидатът, класиран за свободната 1 (една) 

длъжност „съдия“ в Софийски градски съд-гражданска колегия. Същият 

встъпи в длъжност в органа на 02.10.2020 г. Обявената втора свободна 

длъжност по конкурса – за Окръжен съд-Перник-гражданска колегия 

остана незаета, поради отказ на заявилия желание за преместване в този 

орган на съдебната власт кандидат. 

По отношение на конкурса за преместване в Специализирания 

наказателен съд, конкурсната комисия насрочи дата 01.11.2019 г. за 

провеждане на писмен изпит за 1 кандидат - следовател, подлежащ на 

писмена проверка на знанията за заемане на длъжността „съдия“, на 

основание чл. 189, ал. 4 от ЗСВ. Писменият изпит беше проведен на 

обявената дата, а резултатите от него – публикувани на интернет 

страницата на ВСС на 11.11.2019 г. След съобразяване на всички законови 

критерии за оценяване на кандидатите, конкурсната комисия изготви 

класиране, което беше обявено на сайта на ВСС на 04.12.2019 г. Комисията 

по професионална етика към Съдийската колегия изготви становища за 

притежаваните нравствени качества от двамата участници в класирането. С 

решение по пр. № 1/21.01.2020 г. Съдийската колегия, по предложение на 

КАК, премести класирания на първо място кандидат. Същият встъпи в 

длъжност в Специализирания наказателен съд на 24.02.2020 г. 
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1.2.2. Конкурси за повишаване в окръжните съдилища 

 

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

са обявени 3 (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;  

1 конкурс за повишаване и заемане на 13 длъжности „съдия“ в 

окръжните съдилища – наказателна колегия.  

В 14-дневния срок за 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. По конкурса за повишаване в 

окръжните съдилища - търговска колегия постъпи възражение от 

недопуснатия до участие в конкурсната процедура кандидат. 

Възражението е отхвърлено с решение на Съдийската колегия на ВСС по 

пр. № 31/01.10.2019 г. Жалбата срещу това решение на Съдийската колегия 

до Върховния административен съд е отхвърлена с определение от 

14.11.2019 г., постановено по адм. дело № 13047/2019 г.  

На заседанието си проведено на 04.10.2019 г. Комисията предложи 

на Съдийската колегия да утвърди съответните списъци, от които чрез 

жребий съответно с решения по пр. № 32/08.10.2019 г., пр. № 33/15.10.2019 

г., пр. № 34/22.10.2019 г. и пр. № 32/29.09.2020 г. Колегията определи 

поименните състави на конкурсните комисии по трите конкурса. На 

06.12.2019 г. се състояха първите работни срещи на конкурсните комисии.  

По отношение на конкурса за повишаване в окръжните съдилища-

наказателна колегия се насрочи и проведе на основание чл. 189, ал. 4 от 

ЗСВ писмен изпит на 06.02.2020 г. за проверка знанията на кандидатите от 

друг по вид орган на съдебната власт (4 прокурори).  

Към края на отчетния период и трите конкурсни комисии 

продължават работа си по оценяване на допуснатите кандидати в 

съответствие с изискванията и по реда на чл. 40 от Наредба № 1 от 

09.02.2017 г. 

 

1.2.3. Конкурси за първоначално назначаване в окръжните 

съдилища 
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 1 (една) длъжност „съдия в Окръжен съд – Враца – наказателна 
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колегия. Предложенията бяха разгледани и приети с решение на 

Съдийската колегия по пр. № 32/08.10.2019 г. и обнародвани в Държавен 

вестник, бр. 82/18.10.2019 г. В 14-дневния срок за прием на заявления за 

участие, документи подадоха съответно 19 (деветнадесет) кандидати за 

Софийски градски съд-гражданска колегия и 14 (четиринадесет) кандидати 

за Окръжен съд – Враца - наказателна колегия. С решение по пр. № 

39/25.11.2019 г. Комисията след извършена по реда на чл. 182, ал. 1 от ЗСВ 

проверка на документите, утвърди списък с допуснатите до участие 

кандидати и по двата конкурса, като същият беше обявен на интернет 

страницата на ВСС. С решения на Съдийската колегия се определиха чрез 

жребий поименните състави на конкурсните комисии по конкурсите, които 

проведоха своите първи работни срещи на 30.01.2020 г. Колегията, с 

решение по пр. № 3/04.02.2020 г. определи дата 20.03.2020 г. за 

провеждане на писмения изпит по конкурса за Софийски градски съд-

гражданска колегия и дата 27.03.2020 г. по конкурса за Окръжен съд-Враца 

– наказателна колегия. Поради обявяване на извънредно положение в 

страната, двата конкурса бяха спряни с решение на Колегията по пр. № 

10/16.03.2020 г. След отмяната на извънредното положение, се определиха 

нови дати за провеждане на писмените изпити, а именно дата 19.06.2020 г. 

по конкурса за първоначално назначаване в Софийски градски съд – 

гражданска колегия и дата 25.06.2020 г. по конкурса за първоначално 

назначаване в Окръжен съд-Враца – наказателна колегия. След 

провеждането на писмените изпити, конкурсните комисии определиха 

дати за провеждане на устните изпити, съответно на 30.06.2020 г. със 7 

(седем) кандидати за СГС-ГК и на 08.07.2020 г. с 8 (осем) кандидати за 

ОС-Враца-НК. На същите дати конкурсните комисии изготвиха и 

класирането на кандидатите според резултатите от тяхното представяне. 

След предоставяне на становищата от Комисията по професионална етика 

за притежаваните нравствени качества на кандидатите, по предложение на 

КАК, с решение по пр. № 31/17.09.2020 г., Съдийската колегия назначи 

класираните по двата конкурса кандидати. По конкурса за Софийски 

градски съд-гражданска колегия е депозирана жалба до Върховния 

административен съд от участник в конкурсната процедура, който не 

фигурира в крайното класиране, а по конкурса за Окръжен съд-Враца – 

наказателна колегия – жалба срещу класирането по конкурса. 

 

1.3. Планиране и обявяване на конкурси на районно ниво 

 

1.3.1. Конкурс за преместване в районните съдилища 

 

С решение по пр. № 40/03.12.2019 г. (обн. в ДВ, бр. 96/06.12.2019 г.) 

Съдийската колегия на ВСС по предложение на Комисията по 

атестирането и конкурсите обяви конкурс по реда на чл. 189, ал. 1 и ал. 3 

от ЗСВ за преместване и заемане на 16 (шестнадесет) свободни длъжности 

за съдия в районните съдилища, както следва: 
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- Софийски районен съд - 4 (четири) длъжности; 

- Районен съд – Своге - 1 (една) длъжност; 

- Районен съд – Монтана - 1 (една) длъжност; 

- Районен съд – Лом - 1 (една) длъжност; 

- Районен съд – Берковица - 1 (една) длъжност; 

- Районен съд – Пловдив - 2 (две) длъжности; 

- Районен съд – Пазарджик - 2 (две) длъжности; 

- Районен съд – Кърджали - 1 (една) длъжност; 

- Районен съд – Хасково - 1 (една) длъжност; 

- Районен съд – Шумен - 1 (една) длъжност; 

- Районен съд – Ботевград - 1 (една) длъжност. 

В срока за прием на документи, заявления подадода 21 (двадесет и 

един) кандидати. По отношение на 3 (три) от обявените длъжности 

съответно в Районен съд - Лом, Районен съд - Берковица и Районен съд - 

Кърджали не постъпиха заявления от кандидатите за заемането им, поради 

което същите съгласно изискванията на чл. 191, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ са 

обявени на конкурс за първоначално назначаване. Във връзка с обявените 

2 свободни длъжности в Районен съд-Пазарджик, кандидатите, заявили 

желание за заемането им, депозираха писмени откази от по-нататъшно 

участие в конкурсната процедура. След извършване на проверка по реда на 

чл. 191, ал. 3 от ЗСВ, Комисията по атестирането и конкурсите допусна до 

участие 20 (двадесет) кандидати. С решения на Съдийската колегия по пр. 

№ 7/25.02.2020 г., пр. № 8/10.03.2020 г. и пр. № 13/14.04.2020 г. се 

определи чрез жребий поименният състав на конкурсната комисия. На 

06.03.2020 г. тя проведе своята първа работна среща. Съобразно 

изискванията на чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, на 25.06.2020 г. се проведе писмен 

изпит с кандидатите от друг по вид орган на съдебната власт (5 

прокурори). Към края на отчетния период конкурсната комисия 

продължава работата си по оценяване на кандидатите по реда на чл. 40 от 

Наредба № 1 от 09.02.2017 г. 

 

1.3.2. Конкурс за първоначално назначаване в районните 

съдилища 

С решение по пр. № 7/25.02.2020 г. изм. и доп. с решение по пр. № 

8/10.03.2020 г. (обн. в ДВ, бр. 47/22.05.2020 г.) Съдийската колегия на ВСС 

по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите обяви 

конкурс на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ за първоначално 

назначаване и заемане на 7 (седем) свободни длъжности за съдия в 

районните съдилища, както следва: 

Районен съд – Своге - 1 (една) длъжност 

Районен съд – Кърджали - 1 (една) длъжност 

Районен съд – Лом - 1 (една) длъжност 

Районен съд – Берковица - 1 (една) длъжност 

Районен съд – Велики Преслав - 1 (една) длъжност 

Районен съд – Айтос - 1 (една) длъжност 
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Районен съд – Мадан - 1 (една) длъжност 

В срока за прием на документи, заявления подадода 155 (сто 

петдесет и пет) кандидати. На свое заседание на 15.06.2020 г. КАК се 

произнесе по допустимостта на кандидатите, като не допусна до участие 1 

(един) кандидат. С решения по пр. № 21/23.06.2020 г., пр. № 24/07.07.2020 

г. и пр. № 25/14.07.2020 г. на Съдийската колегия, се определи поименният 

състав на конкурсната комисия, която на 15.07.2020 г. проведе своята 

първа работна среща. Колегията, с решение по пр. № 25/14.07.2020 г. 

определи дата 08.08.2020 г. за провеждане на писмения изпит, на който се 

явиха 124 кандидати. След провеждането му, конкурсната комисия 

определи дати 28.09.2020-30.09.2020 г. за провеждане на устен изпит с 

допуснатите 82 кандидати, получилите оценка над 4,50 на казуса и над 4,50 

на теста. На 01.10.2020 г. комисията изготви класиране на кандидатите 

според резултатите от тяхното представяне. На Комисията по 

професионална етика към Съдийската колегия на ВСС са предоставени 

документите на класираните кандидати за изготвяне на становища за 

притежаваните от тях нравствени качества с оглед изискванията на чл. 186, 

ал. 2, изр. 2 от ЗСВ.  

 

1.4. Процедури по реда на чл. 194 от ЗСВ 

 

1.4.1. Процедури за преназначаване на магистрати по реда на чл. 

194, ал. 1 от ЗСВ 

 

На свое заседание, проведено на 28.10.2019 г., Комисията изрази 

положително становище по предложение от административния 

ръководител на Районен съд – Перник за откриване на процедура за 

преназначаване на 1 (един) съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от 

Районен съд - Добрич в Районен съд - Перник. Решението се предостави на 

Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за сведение и по 

компетентност. 

 С решение по пр. № 22/31.08.2020 г. във връзка с оптимизиране 

щатната численост на Софийски районен съд, КАК извършва 

предварително проучване относно необходимостта за откриване на 

процедура по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, като даде възможност на магистратите 

от всички районни съдилища да изразят желание за преместване по този 

ред в Софийски районен съд. На свое заседание на 28.09.2020 г. Комисията 

взе решение да разшири проучването относно необходимостта за 

откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 

194 от ЗСВ в национален мащаб, като даде възможност на магистратите от 

всички районни съдилища да заявяват желание за преместване в друг 

районен съд. 

 

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

 

Комисията с решение по пр. №  36/04.11.2019 г. предложи на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, която с решение по пр. № 

36/05.11.2019 г. премести на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ Светозар 

Любомиров Георгиев - съдия в Районен съд - Бяла Слатина на длъжност 

„съдия“ в Районен съд – Ихтиман и Ивайло Генов Йорданов - съдия в 

Районен съд – Ихтиман, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла 

Слатина, без провеждането на конкурс. Административните ръководители 

на двата органа на съдебна власт, изразиха съгласие за размяната на 

подалите молби магистрати, поради което Колегията счете, че е изпълнен 

фактическият състав на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ и същата в 

решението си прие, че преместването на съдиите от двата органа на 

съдебна власт е основателно.  

 

1.5. Преразпределение на щата в съдилищата за периода 

08.10.2019 г. – 05.10.2020 г. 

 

За отчетния период от Комисията по атестирането и конкурсите е  

направено предложение до Съдийската колегия на ВСС за оптимизиране 

щатната численост на съдилищата, като са съкратени общо 15 длъжности и 

са разкрити 15 такива, в т.ч.:  

- съкратени от един ОСВ и разкрити в друг ОСВ - 11 длъжности  

- трансформирани в рамките на един и същи ОСВ – 4 длъжности. 

 

С решение по пр. 25/28.09.2020г. Комисията предложи на Съдийската 

колегия на ВСС да съкрати две длъжности „съдия“ в нисконатоварени 

органи на съдебната власт и да разкрие същите в други ОСВ, поради 

кадрова необходимост, като това предложение е внесено в заседание на 

Съдийската колегия на 06.10.2020г. и предстои да се внесе в заседание на 

Пленума на ВСС за разглеждане и произнасяне. След приемане на 

предложените решения за оптимизиране, общо съкратените и 

съответно разкритите длъжности в органите на съдебната власт ще 

станат 17. 

 

По отношение на постъпили предложения от административните 

ръководители на РС-Ихтиман, РС-Смолян, РС-Стара Загора, РС-Казанлък,  

РС-Варна,  РС-Кубрат и РС-Тутракан с искания за увеличаване на щатната 

численост, Комисията предложи на Съдийската колегия на ВСС да остави 

същите без уважение, с  оглед данните за тригодишен период от време, 

както и извършения анализ на статистическите показатели за 

натовареността на тези органи на съдебната власт.  
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                                                                                                  месец ОКТОМВРИ 2019г.

ОСВ
ЩАТНА

БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ ОСВ

ЩАТНА

 БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ

СК № 35/29.10.2019 г. РС-Горна Оряховица 1
заместник 

председател
РС-Горна Оряховица 1 съдия

Предложение от административния ръководител - председател на Районен 

съд - Горна Оряховица за освобождаване на Еманоел Василев Вардаров  от 

заеманата длъжност „заместник на административния ръководител-

заместник-председател“ на Районен съд-Горна Оряховица

                                                                                                  месец НОЕМВРИ 2019г.

ОСВ
ЩАТНА

БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ ОСВ

ЩАТНА

 БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ

ПЛЕНУМ № 26/07.11.2019 г.

считано от 07.11.2019 г.
РС-Горна Оряховица 1 съдия РС-Исперих 1 съдия

Оптимизиране щатната численост на Районен съд - Исперих с оглед 

необходимостта от устройване на досегашния адм. р-л адм. р-л след подадена 

оставка.

                                                                                                  месец ДЕКЕМВРИ 2019г.

ОСВ
ЩАТНА

БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ ОСВ

ЩАТНА

 БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ

ПЛЕНУМ № 29/05.12.2019 г. РС-Пловдив 1 съдия РС-Велико Търново 1 съдия
Оптимизиране на щатната численост на РС-Велико Търново, във връзка с 

избора на нов административен ръководител

                                                                                                  месец ЯНУАРИ 2020г.

ОСВ
ЩАТНА

БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ ОСВ

ЩАТНА

 БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ

СК № 01/21.01.2020 г.

/считано от 21.01.2020 г./
АС-Пловдив 1 съдия АС-Пловдив 1

заместник-

председател

Предложение от административния ръководител - председател на 

Апелативен съд - Пловдив за трансформиране на 1 (една) щатна длъжност 

„съдия“ в 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния 

ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд - Пловдив

                                                                                                  месец АПРИЛ 2020г.

ОСВ
ЩАТНА

БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ ОСВ

ЩАТНА

 БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ

ПЛЕНУМ № 08/09.04.2020 г. РС Велико Търново 1 съдия РС Пловдив 1 съдия

Оптимизиране на щатната численост на РС-Пловдив, във връзка с решение на 

ПЛЕНУМЪТ НА ВСС по пр.  

№ 29/05.12.2019 г.

                                                                                                  месец МАЙ 2020г.

ОСВ
ЩАТНА

БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ ОСВ

ЩАТНА

 БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ

СК № 15/12.05.2020 г. АдмС Шумен 1 съдия АдмС Шумен 1
заместник 

председател

Оптимизиране на щатната численост във връзка с предложение на 

административния р-л за назначаване на заместник на административния 

ръководител 

                                                                                                  месец ЮНИ 2020г.

ОСВ
ЩАТНА

БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ ОСВ

ЩАТНА

 БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ

ПЛЕНУМ № 14/18.06.2020 г. РС Видин 1 съдия РС Бяла Слатина 1 съдия

Оптимизиране на щатната численост във връзка с подадена оставка от 

административния ръководител на РС Бяла Слатина и преназначаването му 

на длъжност съдия

ПЛЕНУМ № 14/18.06.2020 г. ВС Пловдив 1 съдия РС Балчик 1 съдия

Оптимизиране на щатната численост във връзка с подадена оставка от И.Ф. 

административния ръководител на РС Балчик и преназначаването му на 

длъжност съдия

ПЛЕНУМ № 14/18.06.2020 г. РС Дулово 1 съдия РС Русе 1 съдия

Оптимизиране на щатната численост във връзка с подадена оставка от И.Ф. 

административния ръководител на РС Бяла и преназначаването му на 

длъжност съдия в РС Русе

ПЛЕНУМ № 15/25.06.2020 г. ВС София 1 съдия РС Пловдив 1 съдия
Оптимизиране на щатната численост във връзка с обезпечаване на младши 

съдия от ОС Сливен по реда на чл. 243 от ЗСВ

                                                                                                  месец ЮЛИ 2020г.

ОСВ
ЩАТНА

БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ ОСВ

ЩАТНА

 БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ

ПЛЕНУМ № 14/18.06.2020 г., 

считано от 02.07.2020г.
РС Генерал Тошево 1 съдия РС Девня 1 съдия

Оптимизиране на щатната численост във връзка с подадена оставка от И.Ф. 

административния ръководител на РС Девня и преназначаването му на 

длъжност съдия

СК № 25/14.07.2020 г., РС Асеновград 1
заместник 

председател
РС Асеновград 1 съдия

Оптимизиране на щатната численост във връзка с подадена оставка от 

административния ръководител на РС Асеновград и преназначаването му на 

длъжност съдия

                                                                                                  месец СЕПТЕМВРИ 2020г.

ОСВ
ЩАТНА

БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ ОСВ

ЩАТНА

 БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ

ПЛЕНУМ № 24/24.09.2020 г. РС Девня 1 съдия РС Варна 1 съдия
Оптимизиране на щатната численост във връзка с обезпечаване на младши 

съдия с продължен срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020г.

ПЛЕНУМ № 24/24.09.2020 г. ОС Враца 1 съдия РС Враца 1 съдия
Оптимизиране на щатната численост във връзка с обезпечаване на младши 

съдия с продължен срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020г.

ПЛЕНУМ № 24/24.09.2020 г., 

считано от 10.10.2020г.
ОС Ямбол 1 съдия РС Бургас 1 съдия

Оптимизиране на щатната численост във връзка с преназначаване на 

административен ръководител по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.

ОБЩО КЪМ 

05.10.2020г.
СЪКРАТЕНИ 15 РАЗКРИТИ 15

                                                                                                  месец ОКТОМВРИ 2020г. - предстоящо произнасяне на Съдийската колегия и Пленума на ВСС

ОСВ
ЩАТНА

БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ ОСВ

ЩАТНА

 БРОЙКА
ДЛЪЖНОСТ

№ 25/28.09.2020 г. *ОС Видин 1 съдия *РС Русе 1 съдия
Оптимизиране на щатната численост във връзка с обезпечаване на младши 

съдия с продължен срок по чл. 240 от ЗСВ през 2020г.

№ 25/28.09.2020 г. *ОС Търговище 1 съдия *РС Плевен 1 съдия
Оптимизиране на щатната численост във връзка с преназначаване на 

административен ръководител по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.

*Забележка: По предложение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, оптимизирането на щатната численост през месец октомври 2020г. е внесено в заседание на 

Съдийската колегия на 06.10.2020г. и предстои да се внесе в заседание на Пленума на ВСС за разглеждане и произнасяне. След приемане на предложените решения за оптимизиране, общо съкратените и 

съответно разкрити длъжности в органите на съдебната власт ще станат 17.

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЩАТА В СЪДИЛИЩАТА В ПЕРИОДА от 08.10.2019 г. до 05.10.2020 г.

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Протокол на ВСС №

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

ЗАБЕЛЕЖКА:

В т.ч. 4 длъжности са съкратени и съответно разкрити в 

един и същи орган на съдебната власт

Протокол на КАК

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

ЗАБЕЛЕЖКА:
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2. КАДРОВА ДЕЙНОСТ 

 

         2.1.  МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА 
 

2.1.1. Одобряване на младши съдии от конкурс, обявен 2020 г. 

 

След извършено планиране, по предложение на Комисията по 

атестирането и конкурсите, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 

с решение по протокол № 01/21.01.2020 г. обяви конкурс за заемане на 29 

(двадесет и девет) длъжности „младши съдия” в окръжните съдилища.  

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

10/04.02.2020 г. Заявления за участие в конкурса подадоха 776 кандидати, 

като след извършена проверка на документите, съгласно чл. 182, ал. 1 от 

ЗСВ, Комисията, с решение по пр. № 07/09.03.2020 г. допусна до участие 

775 кандидати и не допусна 1 (един) кандидат. Съдийската колегия 

определи дата 04.04.2020 г. за провеждане на писмения изпит. Поради 

обявяване на извънредно положение в страната, конкурсът беше спрян. 

След отпадане на извънредното положение, Колегията определи нова за 

писмен изпит, а именно 4 юли 2020 г. От общия брой допуснати 

кандидати, се явиха 557 от тях. Съгласно изискванията на чл. 184, ал. 4 от 

ЗСВ до устните изпити, проведени в периода 28.07.2020-04.08.2020 г., 

конкурсната комисия допусна 384 кандидати. 

С оглед извършеното от конкурсната комисия класиране на 

участниците в конкурса и на база предоставената конкурсна документация, 

по предложение на КАК по пр. № 25/28.09.2020 г., СК на ВСС, на 

основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ, 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. 3 от 

Наредбата, Колегията определи дата - 02.10.2020 г., на която се проведе 

процедура по заявяване на желания от одобрените кандидати за 

назначаване на длъжността „младши съдия”.  

Предстои Съдийската колегия на ВСС на заседание, насрочено на 

06.10.2020 г. да приеме на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ окончателен 

списък на одобрените кандидати за младши съдии, съобразно заявеното им 

желание. Окончателният списък предстои да бъде изпратен на 

Националния институт на правосъдието за осъществяване на 9-месечното 

обучение на кандидатите по чл. 249, ал. 1 , т. 1 от ЗСВ.  

 

2.1.2. Назначаване на длъжност „младши съдия” в окръжен съд 

на курсистите, успешно издържали обучението в НИП през 2020 г. от 

конкурс обявен през 2019 г. 
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Във връзка с обявения през 2019 г. конкурс за младши съдии в 

окръжните съдилища, по предложение на Комисията и след успешно 

завършване на задължителното 9-месечно първоначално обучение в НИП, 

28 (двадесет и осем) кандидати са назначени на длъжност „младши съдия“ 

в съответния окръжен съд с решение на СК на ВСС по пр. № 21/23.06.2020 

г., считано от 01.07.2020 г. По отношение на 1 (един) кандидат обучението 

е отложено за следващата учебна година. 

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 2022 г. след изтичане на двугодишния срок на 

назначение им като младши съдии в окръжните съдилища. 

 

2.1.3. Устройване на младшите съдии по обявения с решение на 

Съдийската колегия на ВСС по пр. № 5/01.02.2017 г. конкурс, след 

изтичане на двугодишния срок по чл. 240 от ЗСВ. 

 

С оглед на изтичащия двугодишен срок по чл. 240 от ЗСВ на 29 

(двадесет и девет) младши съдии, назначени по реда на чл. 258а от ЗСВ, по 

обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/01.02.2017 

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 решения по пр. № 19/16.06.2020 г., пр. № 21/23.06.2020 г., пр. № 

22/26.06.2020 г. и пр. № 32/29.09.2020 г. назначи 27 (двадесет и седем) 

младши съдии на длъжност „съдия” в районните съдилища. 

По отношение на 2 (двама) 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 

01.07.2020 г., както следва: 

1 (един) младши съдия в Окръжен съд – Ловеч; 

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

 

2.2. ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ 

„СЪДИЯ“. 

       

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

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

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. Същевременно 

един от назначените кандидати депозира отказ от участие в конкурса, 

поради заявено желание за участие в класирането на кандидатите в 

конкурса за младши съдии в окръжните съдилища, обнародван в ДВ 

бр.10/01.02.2019 г. 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. Те заявиха отказ от 

заемане на длъжността, а следващият след тях по реда на класирането 

кандидат заяви желание да бъде назначен на съдийската бройка в Районен 

съд-Лом. С решение по пр. № 2/28.01.2020 г. Съдийската колегия назначи 

кандидата, но същият се отказа от встъпване в органа. С решение по пр. № 

7/25.02.2020 г. Колегията назначи следващия по реда на класирането 

кандидат, който встъпи в Районен съд-Лом на 25.03.2020 г. 

 

2.3. ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ 

 

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 поименният състав на 

конкурсната комисия. На 16.10.2019 г. се състоя конституирането на 

конкурсната комисия, която започна работа по оценяване на кандидатите 

съобразно законовите изисквания. Към края на отчетния период комисията 

продължава работата си по оценяване на кандидатите по реда на чл. 40 от 

Наредба № 1. 
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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 поименният 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. Същият не се 

състоя, 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. Конкурсната комисия 

извърши оценяване на кандидатите по реда на чл. 40 от Наредба № 1 от 

09.02.2017 г., като на 14.08.2020 г. изготви класирането им съобразно 

резултатите от оценяването. Комисията по професионална етика изготви 

становища за притежаваните от кандидатите нравствени качества. КАК, на 

свое заседание на 28.09.2020 г., изготви и внесе в заседание на Съдийската 

колегия на ВСС, насрочено на 06.10.2020 г. мотивирано предложение за 

повишаване на класираните кандидати до попълване на свободните места. 

 

Конкурс за повишаване във 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. 

По мотивираното предложение на Комисията, Съдийската колегия на 

ВСС 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. С решение на Върховния административен съд-Шесто 

отделение от 31.10.2019 г. жалбите по делото са отхвърлени. Тримата 
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повишени кандидати встъпиха в длъжност „съдия“ във Върховния 

касационен съд-гражданска колегия на 11.11.2019 г. 

 

Конкурс за повишаване във 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 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 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. С 

решение от 12.12.2019 г. Върховният административен съд-Шесто 

отделение отхвърли жалбата срещу решението на Съдийската колегия по 

пр. № 24/23.07.2019 г. На повишения кандидат беше изпратено 

уведомление по чл. 161 от ЗСВ, като същият встъпи в длъжност на 

10.01.2020 г.  

 

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:  

Конкурс за повишаване в 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; 

 

Конкурс за повишаване в апелативен съд – търговска колегия - 5 

(пет) свободни длъжности, както следва: 

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

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

 

Конкурс за повишаване в апелативен съд – наказателна колегия 

- 2 (две) свободни длъжности, както следва: 

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

 

След изготвяне на становищата по чл. 192, ал. 5 от ЗСВ от 

Комисията по професионална етика към Съдийската колегия за 

притежаваните от кандидатите нравствени качества, Комисията по 

атестирането и конкурсите изготви и внесе в заседания на Съдийската 

колегия мотивирани предложения за повишаване на класираните 

кандидати. Същите бяха повишени в заявените органи на съдебната власт, 

с решение на Съдийската колегия по пр. № 41/10.12.2019 г. по конкурсите 

за повишаване в апелативните съдилища-гражданска и търговска колегия и 

с решение по пр. № 29/17.09.2019 г. по конкурса за повишаване в 

апелативните съдилища-наказателна колегия. В края на отчетния период 

по конкурсите за повишаване в апелативните съдилища - гражданска и 

търговска колегия има постъпили жалби до Върховния административен 

съд от участници в конкурсната процедура. По отношение на конкурса за 

повишаване в апелативните съдилища-наказателна колегия, решението на 

Съдийската колегия влезе в сила и конкурсната процедура приключи с 

встъпване в длъжност на повишените кандидати. 

 

Конкурс за преместване в районните 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. 

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. С решение от 

21.11.2019 г. Върховният административен съд – Шесто отделение 

отхвърли жалбата. Същевременно преместеният в Районен съд-Бургас 

кандидат подаде отказ от участие в  конкурса. С решение по пр. № 

2/28.01.2020 г. Съдийската колегия премести следващия по реда на 

класирането кандидат, който встъпи в органа на 01.03.2020 г. 

 

2.4. НАЗНАЧАВАНЕ ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЧЛ. 

193, АЛ. 6 ОТ ЗСВ 

 

2.4.1. Конкурс за повишаване във Върховен касационен съд -

гражданска колегия 

 

По предложение на КАК, с решение по пр. № 42/17.12.2019 г. 

Съдийската колегия приключи, на основание чл. 43, ал. 2 /отм./ във връзка 

с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., конкурсната процедура 

по обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 
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49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния 

касационен съд-гражданска колегия, считано от датата на встъпване в 

длъжност на последния назначен кандидат – 11.11.2019 г. Във връзка с 

така приключилата с встъпване в длъжност и на последния назначен 

кандидат конкурсна процедура, както и с оглед наличието на овакантени в 

срока на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ съдийски 

длъжности във Върховен касационен съд - гражданска колегия, Комисията 

предложи на същото заседание на Колегията да пристъпи към назначаване 

на следващите по реда на класирането кандидати, отговарящи на 

условията, разписани в чл. 43, ал. 5 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. /изм. с 

ДВ, бр. 37/07.05.2019 г./. С решението по пр. № 42/17.12.2019 г. 

Съдийската колегия отложи произнасянето по направеното предложение 

до получаване на информация от Пленума на Върховния касационен съд 

относно прехвърлянето на 3 (три) щатни длъжности „съдия” от 

гражданската в търговската колегия на съда. С  решение по пр. № 

2/28.01.2020 г. Колегията повиши 3 (трима) кандидати във Върховния 

касационен съд-гражданска колегия. Решението е обжалвано пред 

Върховния административен съд, като предстои произнасяне на съдебната 

инстанция (обявено за решаване). 

 

Конкурс за повишаване във Върховен касационен съд –

наказателна колегия 

По предложение на КАК, с решение по пр. № 1/21.01.2020 г. 

Съдийската колегия приключи, на основание чл. 43, ал. 2 /отм./ във връзка 

с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., конкурсната процедура 

по обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 

49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния 

касационен съд-наказателна колегия, считано от датата на встъпване в 

длъжност на последния назначен кандидат – 10.01.2020 г. На същото 

заседание Колегията повиши на оснавание чл. 193, ал . 6 от ЗСВ 1 (един) 

кандидат във ВКС-НК. С решение по пр. № 3/04.02.2020 г. е повишен на 

това основание във ВКС-НК още 1 (един) участник в конкурсната 

процедура. След обжалване решенията за повишаване, на кандидатите са 

изпратени уведомления по чл. 161 от ЗСВ и същите са встъпили в органа 

съответно на 14.08.2020 г. и 09.09.2020 г. Към края на отчетния период на 

Комисията по професионална етика са предоставени документите на още 3 

(трима) кандидати за изготвяне на становища за притежаваните от тях 

нравствени качества във връзка с освободени 3 длъжности „съдия“ в 9-

месечния срок за приложението на разпоредбата по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. 

 

Конкурс за повишаване в апелативните съдилища – наказателна 

колегия 

По обявения с решение на Съдийската колегия по пр. № 

13/24.04.2018 г. конкурс за повишаване в Апелативен съд-Варна – 

наказателна колегия, Колегията назначи класирания кандидат с решение 
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по пр. № 29/17.09.2019 г., който встъпи в длъжност на 15.10.2019 г. С оглед 

на това, както и поради наличие на овакантена в 9-месечния срок от 

назначаването длъжност в органа, по предложение на КАК, с решение по 

пр. 8/10.03.2020 г. Колегията повиши на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ 1 

(един) кандидат в Апелативен съд-Варна – наказателна колегия. Поради 

обявеното извънредно положение в страната, на кандидата е изпратено 

уведомление по чл. 161 от ЗСВ на 29.05.2020 г., като същият встъпи в 

длъжност на 04.06.2020 г. С решение по пр. № 13/14.04.2020 г. Колегията 

повиши още 1 (един) кандидат на същото основание, който встъпи в 

длъжност в органа на 22.06.2020 г. 

 

Конкурс за преместване в Специализирания наказателен съд 

По обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 

18/11.06.2019 г. конкурс за преместване в Специализирания наказателен 

съд, Колегията назначи класирания кандидат с решение по пр. № 

1/21.01.2020 г. Същият встъпи в длъжност в органа на 24.02.2020 г. С оглед 

на това, както и поради наличие на овакантена в 9-месечния срок от 

назначаването длъжност в органа, по предложение на КАК, с решение по 

пр. № 8/10.03.2020 г. Колегията премести 1 (един) кандидат на основание 

чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Специализирания наказателен съд. Той встъпи в 

длъжност на 20.03.2020 г. 

 

Конкурс за преместване в районните съдилища 
 

С решение по пр. № 20/25.06.2019 г. Съдийската колегия премести в 

Районен съд-Стара Загора класирания кандидат по обявения с решение на 

Колегията по пр. № 49/05.12.2017 г. конкурс за преместване в районните 

съдилища. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от Наредба 

№1/09.02.2017 г. от датата на назначаването започна да тече 

деветмесечният срок за приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от 

ЗСВ, като същият изтича на 25.03.2020 г. Решението на Съдийската 

колегия по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ по отношение на Районен съд–Стара 

Загора влезе в сила и преместеният кандидат встъпи в длъжност на 

18.07.2019 г. С оглед на това, както и поради наличието на овакантена в 

срока на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ съдийска 

длъжност в този орган на съдебната власт, Комисията предложи да се 

пристъпи към назначаване по този ред на следващия по реда на 

класирането кандидат, отговарящ на законовите изисквания. С решение по 

пр. № 41/10.12.2019 г. Съдийската колегия прекрати на основание чл. 56, 

ал. 1 от АПК производството за преместване по реда на чл. 193, ал. 6 от 

ЗСВ по отношение на двамата следващи кандидати по реда на 

класирането, поради постъпили от тях откази от участие в конкурса и 

премести, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от 

ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г. следващият по реда на класирането 
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кандидат в Районен съд – Стара Загора. Същият встъпи в органа на 

23.12.2019 г. 

 

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 08.10.2019 г. до 

05.10.2020 г. 

 

        Процедури за избор на административни ръководители в 

органите на съдебната власт, обявени по предложение на КАК-СК 

през 2019 г. и проведени през 2019 г. 

 

До 31.12.2019 г. се проведоха събеседвания с допуснатите кандидати 

по 6 /шест/ от  обявени през 2019 г. 2 (две) обявени през 2018 г. процедури 

за избор на административни ръководители. След проведените избори през 

2019 г. ВСС назначи административни ръководители на 7 /седем/ органа на 

съдебната власт, както следва: 

1. Административен съд  - Плевен – Даниела Василева Дилова; 

(обявен с решение по пр. № 31/23.10.2018 г.) 

2. Административен съд – Стара Загора – Бойка Михайлова 

Табакова-Писарова 

3. Районен съд – Златоград – Динко Карамфилов Хаджиев (обявен 

с решение по пр. № 27/18.09.2018 г.) 

4. Районен съд – Велико Търново – Младен Петрив Димитров;  

5. Апелативен съд – Пловдив – Магдалина Стефанова Иванова;  

6. Районен съд – Крумовград – Марин Митков Чорбаджийски; 

7. Районен съд – Петрич – Атанас Костадинов Кобуров 

 

        Процедури за избор на административни ръководители на органи 

на съдебната власт, обявени по предложение на КАК-СК през 2019 г. и 

проведени през 2020 г. 

 

До 05.10.2020 г. се проведоха събеседвания с допуснатите кандидати 

по 20 /двадесет/ от  обявени през 2019 г. процедури за избор на 

административни ръководители. След проведените избори през 2020 г. 

ВСС назначи административни ръководители на 17 /седемнадесет/ органа 

на съдебната власт, както следва: 

1. Окръжен съд – Ямбол – Васил Маринов Петков;  

2. Районен съд – Пазарджик – Веселка Велкова Златева-Кожухарова;  

3. Окръжен съд – Кюстендил – Пенка Николаева Братанова;  

4. Окръжен съд – Кърджали – Веселина Атанасова Кашикова 

Иванова;  
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5. Районен съд – Девня – Антони Иванов Николов;  

6. Районен съд – Исперих – Елица Денчева Бояджиева-Георгиева 

7. Районен съд – Раднево – Асен Цветанов Цветанов 

8. Районен съд – Ямбол – Светлана Димитрова Митрушева-

Димитрова 

9. Окръжен съд - Пловдив – Розалия Красимирова Шейтаннова 

10. Районен съд – Девин – Илияна Росенова Ферева-Зелева 

11. Военен съд – Пловдив – Асен Найденов Шопов 

12. Военен съд – Сливен – Георги Панев Георгиев 

13. Районен съд – Попово – Маринела Георгиева Стефанова 

14. Окръжен съд – Сливен – Мартин Данчев Данчев 

15. Районен съд – Разград – Нели Генчева Иванова 

16. Окръжен съд – Стара Загора – Красимир Йорданов Георгиев 

17. Районен съд – Етрополе – Цветомир Цаков Цветанов  

 

           С оглед на горепосочените данни се извърши следното обобщение за 

периода от 08.10.2019 г. до 05.10.2020 г. се обявиха 103 процедури за избор 

на административни ръководители на органи на съдебната власт. 

Проведоха се 28 събеседвания с допуснатите кандидати. След проведените 

избори Съдийската колегия на ВСС назначи административни 

ръководители на 24 органа на съдебната власт. 

          Няма назначен кандидат по 4 /четири/ от проведените процедури за 

избор на административни ръководители, а именно:  Окръжен съд – 

Търговище и Окръжен съд – Видин, Окръжен съд - Враца и Районен съд – 

Бургас. И за четирите органа се откриха нови процедури.  

 

Не постъпиха кандидатури по обявените процедури за избор на 

административни ръководители за Окръжен съд - Видин, Окръжен съд – 

Ловеч, Районен съд – Ардино, Районе съд – Бургас, Районен съд – Левски, 

Районен съд – Мадан, Районен съд – Монтана, Районен съд – Нови пазар, 

Районен съд – Оряхово, Районен съд – Панагюрище, Районен съд – 

Първомай, Районен съд – Средец,  Районен съд – Тервел, районен съд – 

тетевен и Районе съд – Тополовград, Окръжен съд – Плевен, 

Административен съд-Хасково, Районен съд- Габрово, Районен съд – 

Гълъбово, Районен съд – Костинброд и Районен съд – Своге. За всички 

изброени органи се откриха нови процедури открити с решения на 

Съдийската колегия на ВСС по пр. № 30/01.09.2020 г и пр. № 32/29.09.2020 

г.  

През отчетния период КАК - СК допусна 29 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 
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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 14 заместници на административни ръководители и за 

определяне на 68 магистрати за изпълняващи функциите на 

административни ръководители.  

   

5. ПООЩРЯВАНЕ НА МАГИСТРАТИ 

 

КАК - СК направи предложения за поощряване на 70 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 навършване на пенсионна възраст по предложение на Комисията 

са освободени от длъжност общо 41 магистрати. Освободените поради 

подадена оставка са общо 14 магистрати.  

 

7. МАГИСТРАТИ,  ПРЕНАЗНАЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 

169, АЛ. 5 ОТ ЗСВ 
 

За периода от 08.10.2019 г. до 05.10.2020 г. на основание чл. 169, ал. 

5 от ЗСВ след изтичане съответно прекратяване на мандата им, бяха 

преназначени на длъжност «съдия» 15 административни ръководители и 8 

заместник – председатели. 

 

II. ДРУГА ДЕЙНОСТ  

 

1. Във връзка с необходимостта от попълване на Въпросника за 

независимост на съдебната власт за 2019 г., разработен от Европейската 

мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) съвместно с Генерална дирекция 

„Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия (ЕК), за събиране 

на фактическа информация относно структурните гаранции за 
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независимостта на съдиите и за независимостта на съдебната система, 

сформираната към КАК работна група в състав г-жа Весела Павлова, г-жа 

Женя Димитрова и г-жа Радка Дражева - Първанова изготви на проект на 

отговори, които с решение на комисията по пр. № 34/21.10.2019 г. бяха 

одобрени и предоставени  на дирекция „Международна дейност и 

протокол" по компетентност.  

2. Във връзка с писмо от Министерството на правосъдието с искане за 

разясняване на част от предоставена от Висшия съдебен съвет информация 

и отговори по въпросник на Европейската комисия за ефективност на 

правосъдието на Съвета на Европа (CEPEJ), цикъл 2018-2020 г., Комисията 

с решение по пр. № 33/14.10.2019 г. сформира работна група в състав г-жа 

Весела Павлова, г-жа Женя Димитрова и г-жа Радка Дражева - Първанова - 

членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската 

колегия на ВСС, за изработване и предоставяне на разяснения по отговор 

на въпрос 112 от Въпросника. 

3. Във връзка с предложение от г-жа Вероника Имова и г-н Красимир 

Шекерджиев, членове на Комисията по атестирането и конкурсите към 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за промяна на Вътрешните 

правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и 

конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  (приети с 

решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 

№18/04.10.2016 г., изм. и доп. с решение на Съдийската колегия на ВСС по 

пр. №36/20.11.2018 г. и пр. № 2/22.01.2019 г.), с решение по пр. № 

36/04.11.2019 г.  КАК предложи на Съдийската колегия на ВСС да измени 

и допълни Вътрешните правила за организацията на дейността на 

Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС 

в частта относно необходимия кворум за провеждане на заседанията й, 

както и необходимото мнозинство за вземане на решения.  

4. Във връзка с промяна в ЗСВ, обн. в ДВ, бр. 11/07.02.2020 г. по 

предложение на КАК с решение по пр. № 16/19.05.2020 г. СК на ВСС 

измени и допълни Вътрешните правила за организацията на дейността на 

Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС 

в частта относно броя на членовете й и техния статут, които изменения 

влизат в сила в 9-месечен срок от датата на обнародване на ЗИД на ЗСВ. 

 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

 

I. АТЕСТИРАНЕ 

 

I.1.ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ 

Пряко отражение върху дейността на комисията през настоящия 

мандат намериха измененията на Закона за съдебната власт(ДВ, бр.11 

от 07.02.2020 г.), с които бяха въведени редица съществени промени в 

областта на атестирането. Същите засегнаха кръга от субекти, 
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подлежащи на атестиране, процедурата по атестиране, както и съответните 

компетентни органи в тази процедура.  

Беше редуцирана честотата на провеждане на периодичното 

атестиране, а именно само за 5-годишен период от атестирането за 

несменяемост, както и тази на предварителното атестиране, за което беше 

предвидено да се извършва за 3-годишен период от назначаването и само в 

определени случаи - при участие в конкурс или по предложение за 

повишаване в ранг.  

Синхронизиран беше моментът на подаване на предложение за 

атестиране с изтичането на изискуемия период от време за съответния вид 

атестиране. 

Прецизирани бяха и действията на комисията по атестирането и 

конкурсите, както и правомощията на кадровия орган в края на 

атестационната процедура, включително и в случаите на постъпило 

възражение от атестирания магистрат. 

Един от най-съществените моменти в ЗИД на ЗСВ от месец февруари 

2020 г. по отношение на атестирането беше въвеждането на помощните 

атестационни комисии, като органи, участващи в атестационния процес. 

На законово ниво бяха посочени органите на съдебна власт, в които следва 

да бъдат създадени помощни атестационни комисии, както и съдилищата, 

в които формирането на ПАК е изключено, поради това, че в тях се 

разглеждат само първоинстанционни дела. В закона бяха регламентирани 

също редът и условията за избирането на помощните атестационни 

комисии в съдилищата. С препращаща разпоредба беше уредено и 

правомощията и правилата за дейността на помощните атестационни 

комисии да се определят от Пленума на ВСС с Наредбата по чл.209б.  

Във връзка с всичко гореизложено бяха предприети стъпки за 

цялостно синхронизиране на действащата Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за 

показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и 

заместник – председател на съд с влезлите в сила изменения в ЗСВ с ДВ, 

бр.11 от 07.02.2020 г. С решение на Комисията по атестирането и 

конкурсите към съдийската колегия по Протокол № 5 от 17.02.2020 г., бе 

възложено на създадена работна група да изготви проект на изменение и 

допълнение на Наредба № 2, съобразно ТЕЗИ изменения. Дейността на 

работната група по актуализиране на Наредбата бе насочена в следните 

няколко направления – по отношение видовете атестиране и кръгът от 

субекти, попадащ в техния обхват, правомощията и дейността на 

компетентните за атестирането органи, методиката за атестиране и 

формирането на крайната комплексна оценка. С решение на Комисията по 

атестирането и конкурсите по протокол № 20 от 27.07.2020 г. 

предложенията на работната група за изменение и допълнение бяха приети 

и проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 изпратен 

на Комисията по правни въпроси, по компетентност. 

 

I.2.ДЕЙНОСТИ ПО АТЕСТИРАНЕ 
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Обособена по видовете атестиране, предвидени в чл.196 ЗСВ, 

дейността на Комисията има следното цифрово изражение: 
 

08.10.2019г. 

05.10.2019 г. 

 

За придобиване 

статут на 

несменяемост 

  

периодично 

 

предварително 

 

извънредно 

Брой брой брой брой брой 

Открити 

процедури 

-112  

 

37 ( 35% ) 

 

48 ( 45,7%  ) 

 

2 (1,9%  ) 

 

25 (22%  ) 

Проведени 

процедури с 

решение на СК 

– 109 

 

     11 ( 10% ) 

 

   65( 59,6%  ) 

 

10 (9,2%  ) 

 

23 (21,1%) 

Неприключени 

преписки  

                                                    346 

/от тях 265 преписки изпратени на ПАК за периода  

месец април 2020 – 05.10.2020 г./ 

  

I.2.1.ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ  

През  отчетния период 08.10.2019 г. – 05.10.2020 г.  с решение на 

Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет са открити общо 112 процедури за атестиране 

спрямо 397 за предходния мандат на комисията. При съобразяване на 

изложеното по-горе, редукцията в откритите процедури до голяма степен 

се дължи на цитираните изменения в ЗСВ, които доведоха до съществени 

промени в кръга от субекти, подлежащи на атестиране. Пряко отражение 

тези промени намериха върху броя на откритите процедури по 

периодично и предварително атестиране, които за първия вид 

атестиране са 48 /при 204 открити процедури за предходния мандат на 

комисията/, а за втория са само 2/при 35 открити процедури за предходния 

мандат/. Независимо от горното, периодичното атестиране продължава да 

има най-висок дял в процентно съотношение – 45,7% спрямо всички 

открити процедури по атестиране, поради наличието на магистрати, които 

все още нямат периодично атестиране, проведено след атестирането за 

придобиване статут на несменяемост. 

За разлика от предходния мандат на комисията, когато атестирането 

за придобиване статут на несменяемост, изразено в процентно 

съотношение заемаше едва трето място в броя на откритите процедури – 

10,3%, то в настоящия мандат, с оглед цялостната редукция в броя на 

всички открити процедури, то заема второ място с 35%. Не се наблюдава 

съществена разлика в количественото му изражение обаче като брой 

открити процедури – 41 за предходния мандат на комисията, спрямо 37 за 

настоящия. Като цяло атестирането за придобиване статут на 
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несменяемост заема устойчиво място в общия брой открити процедури за 

атестиране. 

Откритите процедури по извънредно атестиране заемат 22% от 

общия брой на всички открити процедури по атестиране. За мандата на 

комисията 2018/2019 г. този процент е бил 29,5% спрямо всички открити 

процедури. Същото не може да се отчете като  очертаваща се тенденция за 

намаляване на процедурите по извънредно атестиране – дължи се на факта, 

че през 2020 г. се приключват или  продължават открити през предходни 

години конкурси за повишаване и преместване в органите на съдебна 

власт, а нови такива през текущата година не са обявявани. През 

настоящия мандат на комисията откритите процедури по извънредно 

атестиране са преобладаващо на кандидати в процедури за избор на 

административни ръководители.  

За отчетния период, подобно на предходния, също не са налице 

процедури, открити в условията на чл.197, ал.5, т.3 ЗСВ -  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 правила от 

негова страна. Не са откривани  процедури и в хипотезата на чл.197, ал.5, 

т.4 ЗСВ - при наличие на правен интерес за магистрата. 

 

I.2.2.ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ  

За отчетния период, с решения на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет са проведени и приключени общо 116 процедури за 

атестиране, по които Комисията по атестирането и конкурсите е изготвила 

комплексна оценка. Всички атестационни процедури са приключили с 

оценка „много добра“. 

Отчетеният по-малък брой приключени процедури по атестиране 

спрямо предходния мандат 2018/2019 г. /208 бр./ е свързан с  влизане в 

сила на промените в ЗСВ от месец февруари 2020 г., когато бяха 

обработени и изпратени на помощните атестационни комисии общо  265 

бр.преписки.  

Въвеждането на тези помощни органи в съдилищата ъвпадна от една 

страна с обявената епидемиологична обстановка в страната. От друга 

страна, сформирането им в органите на съдебна власт и адаптирането на 

тяхната дейност спрямо вече изградената методика за атестиране в 

Наредба №2 от 23.02.2017 г. предпостави изтичането на не малък преходен 

период . 

 Този период беше съпроводен с необходимостта от предоставяне на 

указания и становища от страна на Комисията по атестирането и 

конкурсите или от съдийската колегия на ВСС във връзка със запитвания 

от страна на съдилищата относно начина на формиране и спецификата на 

дейност на помощните атестационни комисии.  

С решение на СК на ВСС по протокол № 16/19.05.2020 г. бяха 

дадени указания относно състава на помощната атестационна комисия, 



28 

 

като на органите на съдебна власт за целите на сформирането на тези 

комисии беше предоставен софтуер, прилаган във Висшия съдебен съвет, 

адаптиран спрямо избора на членове на ПАК, както и указания по 

прилагането му 

С решение на СК на ВСС по протокол № 17/02.06.2020 г.,  бяха 

изведени конкретни критерии и предпоставки по отношение ранга на 

участващите в ПАК нея съдии, както и евентуалните пречки за включване 

на даден съдия като участие в етична комисия, даваща становище за 

нравствените качества на атестирания магистрат. 

С решение на СК на ВСС по протокол № 18/09.06.2020 г. от страна 

на кадровия орган бяха дадени указания по отношение спазване на 

разпоредбите на Наредба №2/23.02.2017 г. в случаите на уведомяване на 

атестирания магистрат за избора на ПАК,  както и при определяне на 

основанията за отвод/самоотвод. 

С решение от 15.06.2020 г. на КАК – СК бе изразено становище по 

повод  постъпило запитване относно избора на докладчик в ПАК, а по 

протокол №21/23.06.2020 г. на СК на ВСС и становище по поставени 

проблеми, свързани със сформирането на помощните атестационни 

комисия във въззивните съдилища, както и по отношение експлоатацията 

на предоставения програмен продукт за техния избор. 

Във връзка с констатирани пропуски и непълноти по вече постъпили 

преписки от помощните атестационни комисия, с решение по протокол № 

25/14.07.2020 г. на СК на ВСС бе указано на органите на съдебна власт да 

прилагат към преписката за атестиране пълната информация и 

документация, свързана с избора на ПАК. Беше въведена яснота и по 

отношение на хипотезите, в които КАК – СК връща преписката на 

помощната атестационна комисия. 

В следствие на това решение, в рамките на мандата на комисията, на 

помощните атестационни комисии бяха върнати 13 изготвени от тях 

формуляри за атестиране. 

 

I.2.3.ВЪЗРАЖЕНИЯ срещу КОМПЛЕКСНИ ОЦЕНКИ 

Разгледаните от СК на ВСС възражения срещу определена 

комплексна оценка от КАК - СК са 9, от които 7 са уважени частично, 2 

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

указания.  

През отчетния период няма обжалвани по съдебен ред решения на 

СК на ВСС срещу приета комплексна оценка от атестиране.  

 

I.2.4.ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ  

Всички постъпили предложения за повишаване на място в по-

горен ранг през настоящия мандат на комисията - 139, са уважени от 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Решенията на кадровия 

орган в процедурите за повишаване на място в по-горен  ранг на 

магистрати са мотивирани с наличието на необходимите предпоставки, 
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регламентирани в чл.234 ЗСВ и в Правилата за повишаване на място в  по-

горен в ранг на съдия. 

 

I.2.5.СТАНОВИЩА 

През отчетния период КАК е изготвила и предоставила на СК на 

ВСС общо 44 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. 

 

 


