
 
 

 

РЕШЕНИЕ № 1/29.01.2021 г. 

на Общото събрание на Съвета за партньорство към ВСС 

 

На заседание на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, 

проведено на 29.01.2021 г., се обсъдиха следните теми от дневния ред, а 

именно:  

1. Конкурсите за повишаване и преместване на магистрати – предложения 

за промени в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и 

за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт; 

2. Възнагражденията на магистратите – дискусия по постъпили 

предложения относно формирането на заплати и пенсии (отложена от 

заседанието на 23.11.2020 г.); 

3. Обсъждане на актуални въпроси, поставени от членове на Съвета. 

 

                                                              * * * 
 

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

организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС, след направени 

предложения, проведена дискусия и явно единодушно по т. 1 се прие следното 

решение: 

1.1. Предложенията на Съюза на съдиите в България, на Милен  Василев – 

съдия в Апелативен съд гр. София  и съдия Анелия Янева – представител на 

съдиите, нечленуващи в съсловни организации, да се изпратят на дирекция 

„Конкурси на магистрати“ към АВСС за обобщаване в табличен вид и същите 

да се предоставят на вниманието на Пленума на ВСС, за преценка и евентуално 

обсъждане на необходимост от предложения за законодателни промени, 

респективно за оптимизация на сегашната правна уредба в подзаконовите 

нормативни актове. 

1.2.  Предложенията на Съюза на съдиите в България, на Милен Василев – 

съдия в Апелативен съд гр. София  и съдия Анелия Янева – представител на 

съдиите, нечленуващи в съсловни организации, да се изпратят на Комисия по 

правни въпроси към Пленума на ВСС, по компетентност. 

 

                                                     * * * 

 

2. След проведено гласуване по т. 2 с 2 гласа „против“ и с 10 гласа „за“, 

се прие следното решение: 
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2.1. Съветът за партньорство към ВСС предлага да се работи към 

промяна на Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни 

месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи на основание чл. 

218, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ, за да се намалят различията във възнагражденията на 

магистратите между най-ниското и най-високото ниво в структурата на 

органите на съдебната власт. 

2.2. Съветът за партньорство към ВСС предлага да бъде изготвена 

Методика за определяне размера на отделните рангове.  

2.3. Разработването на критериите по т. 2.1 и т. 2.2 да се възложи на 

експерти в областта на управление на съдебните финанси. 

По отношение на т. 2,  в частта й, относно предложенията във връзка с 

формирането на пенсиите на магистратите, дискусията беше отложена за 

следващото заседание на Съвета за партньорство към ВСС. 

 

                                                     * * * 

 

3. По т. 3 – единодушно се прие следното решение: 

Съответният заседателен ден на Съвета за партньорство към ВСС ще се 

определя от всяко предхождащо го заседание. Насрочва следващото заседание 

на Съвета за партньорство към ВСС на 30.03.2021 г. /вторник/ от 14,00 ч.  

 

                                            * * * 

 

Единодушно се прие в дневния ред за следващото заседание на Съвета за 

партньорство към ВСС, насрочено на 30.03.2021 г. /вторник/ от 14,00 ч. да 

бъдат включени следните теми: 

 

1. Възнагражденията на магистратите – дискусия по постъпили 

предложения относно формирането на заплати и пенсии (отложена от 

заседанието на 29.01.2021 г. в частта й, касаеща пенсиите на магистратите); 

2. Модели за реформа на съдебната карта на българските съдилища. 

 
 

 

 

Председателстващ заседанието: /п/ 

 

    Вероника Имова 

             изборен член на ВСС 


