
№ РЕШЕНИЯ НА КСА/ВСС

ПРОТОКОЛ НА 

КСА/ВСС

№ и дата

ОТМЕНЕНИ С 

ПРОТОКОЛ на СК

№ и дата

НЕОТМЕНЕНИ

1

УКАЗВА на административните ръководители на съдилищата при 

прекратяване на трудови правоотношения със съдебни служители, 

независимо от основанието, незабавно да бъде уведомявана 

комисията по имейла на КСА /ksa@vss.justice.bg/ или по телефон, 

както и да не се предприемат действия по назначаване, до 

получаване на отговор/становище от комисията.

16/06.11.2020

КСА-СК

2

Съвместяване на задълженията за длъжностно лице по защита на 

данните с друга длъжност, изпълнявана от служител от съдебната 

администрация в съдилищата във връзка с Регламент (ЕС) 

2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), чл. 37, 

пар. 1, б. „а“.

7/28.05.2020 

КСА-СК

3

Промяна в Класификатор на длъжностите в администрацията /в 

сила от 01.11.2015 г./

в частта раздел Б "Експертни и технически длъжности": 

р.11 - системен администратор 1
ва

 степен.  1
ва

 стeпен се заличава и 

се изменят изискванията за образователна степен в бакалавър. р.12 

- системен администратор 2
ра

 степен се заличава/.

28/14.07.2016 

ПЛЕНУМ на ВСС
НЕОТМЕНЕНИ

4

Препоръчва на административните ръководители на органите на 

съдебната власт преди сключването на граждански договори с 

външни изпълнители да съгласуват искането си с комисия 

„Съдебна администрация” към Висшия съдебен съвет.

44/30.07.2015 

ВСС
НЕОТМЕНЕНИ

5

Прилагане действието на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ с оглед мерките 

за оптимизиране на съдебната администрация в ОСВ /изисква от 

адм. р-ли на съдилища информация има ли работещи съд. служители, 

придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и не са 

прекратени трудовите правоотношения с тях/

49/25.11.2015 КСА НЕОТМЕНЕНИ

6

Обобщена информация за броя на работещите пенсионери в ОСВ 

/указва повторно на адм. р-ли да упражнят правото си по чл.328, ал. 1, т. 

10 от КТ по отношение на работещите служители, придобили право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст/.

51/09.12.2015 КСА НЕОТМЕНЕНИ

7

Разпоредбата на чл. 343, ал. 1 от ЗСВ е приложима за всички 

длъжности по Класификатора на длъжностите в 

администрациятаята в ОСВ, с изключение на: домакин, работник, 

поддр. сгради, шофьор, куриер, пазач НВО, чистач, гл. готвач, пом. 

готвач, работник-кухня, барман, сервитьор, рехабилитатор и 

камериер. За тези длъжности конкурс може да се провежда по 

преценка на съответния адм. ръководител.

10/06.03.2014 ВСС НЕОТМЕНЕНИ

8

Задължава адм. ръководители на ОСВ, вкл и гл. секретар на ВСС, 

преди сключване на граждански договори с външни изпълнители, 

да искат съгласието на КСА.

13/03.04.2013 КСА НЕОТМЕНЕНИ

9

Изменение на решение на ВСС по пр. 42/05.12.2007 г. на ВСС за 

допълнително възнаграждение за научна степен в ОСВ - адм. 

ръководители утвърждават изплащането на доп. труд. 

възнаграждение на магистрати и съд. служители при условие, че 

темата на защитения докторат съответства на характера на 

извършваната работа и отговоря на изискванията, поставени в 

съответната длъжностна характеристика.

45/19.12.2007 ВСС НЕОТМЕНЕНИ

ПРИНЦИПНИ РЕШЕНИЯ НА КСА ОТ 2007 г. до насоящия момент, 

ПРИЕТИ, ОТМЕНЕНИ И НЕОТМЕНЕНИ 
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10

Определяне размера на допълнителното възнаграждение на лицата 

с научна степен доктор и доктор на науките в ОСВ /считано от 

01.10.2007 г. за доктор - 10%, за доктор на науките - 15 % към 

определената индивидуална основна заплата на лицето/.

42/05.12.2007 ВСС НЕОТМЕНЕНИ

11

Отдел СК е задължен при изготвяне на справка за щ. численост на 

свободните длъжности за съответния ОСВ, да посочва и информация 

за натовареността през последните три години.

7/24.02.2016 КСА 45/07.11.2017 СК

12

Препоръчва на адм. ръководители в ОСВ, в случаите, в които са 

прекратени труд. договори със съд. служители, за които ВСС е 

уведомен, съгл. пр. 37/25.06.2015 г., назначаване на нов служител или 

обявяването на конкурс, да се извършва не по-рано от едномесечен 

срок.

27/01.07.2015 КСА 45/07.11.2017 СК

13

При прекратяване на трудово правоотношиение със съдебен 

служител в ОСВ адм. ръководители са задължени незабавно да 

уведомяват ВСС.

37/25.06.2015 ВСС 45/07.11.2017 СК

14

При всяко назначаване на съдебни служители на свободни щ.бр., 

независимо от правното основание, адм. ръководители да уведомяват 

КСА.

18/08.04.2015 ВСС 45/07.11.2017 СК

15

Адм. ръководители да не извършват трансформация на съдебни 

служители от по-ниско платена длъжност на по-високо платена 

такава без съгласието на ВСС.

3/25.01.2012 КСА 45/07.11.2017 СК

16
При трансформиране на щ.бр. за съдебни служители адм. 

ръководители да уведомяват писмено КСА.
6/12.02.2008 КСА 45/07.11.2017 СК


