
ПРОЕКТ ! 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 

9 февруари ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА 

АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

(приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 21 от 

протокол № 5 от 09.02.2017 г., обн., ДВ, бр. 17 от 21.02.2017 г., в сила от 

21.02.2017 г.; изм. с Решение № 915 от 22.01.2019 г. на ВАС на РБ - бр. 10 

от 1.02.2019 г., в сила от 1.02.2019 г.; изм. и доп., ДВ бр. 37 от 7.05.2019 г.) 

 

§1. В чл. 1, т. 2 след израза „прокурори в районните“ съюзът „и“ се 

заменя със знака „ ,“ и след израза „окръжните прокуратури се добавя „и 

специализираната прокуратура“. 

 

§2. В чл. 5, ал. 1 изразът „до 10 на сто от“ се заличава и завършва с 

израза „чрез конкурс за първоначално назанчаване.“. 

 

§3. В чл. 5 се създава нова ал. 2, която има следното съдържание: 

„(2)Броят на свободните длъжности, по ал. 1 се определя поотделно според 

нуждите на всеки орган на съдебната власт за всяко от нивата в съда, 

прокуратурата и следствените органи. Нуждите се определят с мотивирано 

решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет въз основа на 

оценка на кадровата обезпеченост на всеки орган на съдебна власт, 

преценка на натовареността и становищата на административните 

ръководители.“ 

 

§4. В чл. 5 досегашната ал. 2 става ал. 3 и се правят следните изменения 

и допълнения:  

- изразът „не по-малко от 80 на сто от“ се заличава; 

- след израза „заемането им чрез повишаване“ се добавя „и/или 

преместване“. 

 

§5. В чл. 5 досегашната ал. 3 се заличава.  

 

§6. В чл. 5 се създават нови ал. 4 ал. 5 със следния текст: 

- „(4) Когато липсват кандидати за преместване, свободните места се 

заемат чрез конкурс за повишаване.“; 

- „(5) Когато липсват кандидати за повишаване, свободните длъжности 

се заемат по реда на чл. 178 от Закона за съдебната власт.“. 



§7. В чл. 5 досегащната алинея 4 става алинея 6. 

 

§8. В чл. 6, ал. 2, т. 3 думата „срокът“ се заменя със знака „ ,“ и след 

думата „мястото“ се добавя изразът „и начинът“. 

 

§9. В чл. 6, ал. 2 се създава нова точка 6 със следния текст: 

„6.информацията относно етапа на конкурсните процедури се публикува на 

интернет страницата на Висшия съдебен съвет, съгласно правилата на чл. 5 

от Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни.“. 

 

§10. В чл. 7, ал. 1 думата „Пленумът“ се заменя с израза „Съответната 

колегия“. 

 

§11. В чл. 7, ал. 1, т. 4 думата „конспектите“ се заменя с думата 

„конспект“. 

 

§12. В чл. 11, ал. 2, т. 5 изразът „и медицинско удостоверение, чe 

лицето не се води на учет“ се заличава. 

 

§13. В чл. 11, ал. 2, т. 6 след израза „чл. 164“ се добавя „от Закона за 

съдебната власт“. 

 

§14. В чл. 11, ал. 2, т. 7 се отменя. 

 

§15. В чл. 11, ал. 4 се изменя, както следва: 

„(4) Заявлението и приложените към него документи се подават, както 

следва: 

- лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител 

в администрацията на Висшия съдебен съвет 

- по електронен път с квалифициран електронен подпис на официален 

имейл адрес, съдържащ се в обявлението по чл. 6, ал. 2 

- чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, съдържащ се в 

обявлението по чл. 6, ал. 2. 

Заявления, подадени след срока, не се разглеждат.“ 

 

§16. В чл. 13, ал. 1 се изменя, както следва: 

„(1) Конкурсът се провежда от конкурсна комисия, която се състои от 

председател, четирима редовни и двама резервни членове, а в случаите на 

обявен конкурс за младши съдии и за първоначално назначаване на 

длъжност „съдия“ в районен съд, резервните членове са трима.“ 



§17. В чл. 13 се създава нова ал. 4 със следното съдържание: 

„(4) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет одобрява за всеки 

конкурс поименните списъци на магистратите, предложени по реда на чл. 

183, ал. 2, т. 1,2,3,5,6,7 и 8 от Закона за съдебната власт, както и поимнните 

списъци на хабилитираните учени по правни науки, предоставени от 

юридическите факултети на висшите учебни заведения .“ 

 

§18. В чл. 13, досегашната ал. 4 става алинея 5, която се изменя и 

допълва, както следва: 

„(4) Редовните членове на конкурсната комисия включват един 

хабилитиран учен по правни науки по съответната материя, който се избира 

чрез публично изтеглен жребий от списъка по ал. 4, както и четирима 

членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, 

определени, както следва: 

1. при провеждане на конкурс за младши съдия и първоначално 

назначаване на съдия в районен съд – предложени по конкурсна материя от 

общите събрания на съдиите от окръжните съдилища за всеки апелативен 

район; съдиите от окръжните съдилища в един апелативен район провеждат 

едно общо събрание. Състав на конкурсната комисия: 

Двама редовни членове – съдии в окръжен съд – гражданска материя; 

Двама редовни членове – съдии в окръжен съд – наказателна материя; 

Един редовен член хабилитиран учен, определен чрез жребий от общ 

списък по реда на ал. 4, по гражданско-правни и наказателно-правни науки; 

Един резервен член – съдия в окръжен съд – гражданска материя; 

Един резервен член – съдия в окръжен съд – наказателна материя; 

Един резервен член хабилитиран учен, определен чрез жребий от общ 

списък по реда на ал. 4, по гражданско-правни и наказателно-правни науки. 

 

2. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдия в 

окръжен съд – предложени по конкурсна материя от общите събрания на 

всички апелативни съдилища. Състав на конкурсната комисия: 

Четирима редовни членове – съдии в апелативен съд – гражданска/ 

търговска/ наказателна материя; 

Един редовен член – хабилитиран учен – гражданска/ търговска/ 

наказателна материя ; 

Един резервен член – съдия в апелативен съд – гражданска/ търговска/ 

наказателна материя; 

Един резервен член – хабилитиран учен, – гражданска/ търговска/ 

наказателна материя. 

 



3. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдия в 

специализирания наказателн съд – предложени от общото събрание на 

апелативния специализиран наказателен съд.  Състав на конкурсната 

комисия: 

Четирима редовни членове – съдии в апелативния специализиран 

наказателен съд; 

Един редовен член хабилитиран учен по наказателно-правни науки; 

Един резервен член – съдия в апелативния специализиран наказателен 

съд; 

Един резервен член хабилитиран учен по наказателно-правни науки. 

 

4. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдия в 

административен съд – от пленума на съдиите във Върховния 

административен съд, определени измежду тях чрез жребий за всеки 

конкурс. Състав на конкурсната комисия: 

Четирима редовни членове – съдии във Върховния административен 

съд; 

Един редовен член хабилитиран учен по публично-правни науки; 

Един резервен член – съдия във Върховния административен съд; 

Един резервен член хабилитиран учен по публично-правни науки. 

 

5. при провеждане на конкурс за младши прокурор и първоначално 

назначаване на прокурор в районна прокуратура – от събранията на 

прокурорите във всички окръжни прокуратури за всеки апелативен район. 

Състав на конкурсната комисия: 

Четирима редовни членове – прокурори в окръжна прокуратура; 

Един редовен член хабилитиран учен по наказателно-правни науки; 

Един резервен член – прокурор в окръжна прокуратура; 

Един резервен член хабилитиран учен по наказателно-правни науки. 

 

6.  при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на 

прокурор в окръжна прокуратура – от събранията на прокурорите на всички 

апелативни прокуратури. Състав на конкурсната комисия: 

Четирима редовни членове – прокурори в апелативна прокуратура; 

Един редовен член хабилитиран учен по наказателно-правни науки; 

Един резервен член – прокурор в апелативна прокуратура; 

Един резервен член хабилитиран учен по наказателно-правни науки. 

 

 



7. при провеждане на конкурс за пъровначално назначаване на 

прокурор в специализираната прокуратура – от събранието на прокурорите 

в апелтивна специализирана прокуратура. Състав на конкурсната комисия: 

Четирима редовни членове – прокурори в апелативна специализирана 

прокуратура; 

Един редовен член хабилитиран учен по наказателно-правни науки; 

Един резервен член – прокурор в апелативна специализирана 

прокуратура; 

Един резервен член хабилитиран учен по наказателно-правни науки. 

 

8. при провеждане на конкурс за младши следовател и първоначално 

назначаване на следовател – от събранието на следователите в 

Националната следствена служба. Състав на конкурсната комисия: 

Четирима редовни членове – следователи в Националната следствена 

служба; 

Четирима редовен член хабилитиран учен по наказателно-правни 

науки; 

Един резервен член – следовател в Националната следствена служба; 

Един резервен член хабилитиран учен по наказателно-правни науки. 

 

§19. В чл.13 досегашната ал. 5 става ал. 6, след израза „орагните по ал. 

4, т. 1, 2, 3, 5“ съюзът „и“ се заменя със знакът „ ,“ и след цифрата „6,“ се 

добавят „7 и 8“. 

§20. В чл. 13 досегашната ал. 6 става ал. 7 със следния текст: 

„(8) Органите по ал. 4, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 предлагат на съответната 

колегия на Висшия съдебен съвет всички магистрати от щатния си състав, 

които отговарят на изискванията на ал. 5 за членове – участници в 

конкурсните комисии, на всеки три години. Участниците могат да бъдат 

предлагани повече от веднъж.“ 

 

§21. В чл. 13, досегашната ал. 7 се отменя. 

 

§22. В чл. 13, ал. 11 след израза „конкурсна комисия“ се добавя изразът 

„както и постъпил отвод от същия се прилагат“. 

 

§23. В чл. 13, ал. 12 текстът на второто изречение се изменя както 

следва: 

„Членовете на конкурсната комисия се командироват за целите на 

конкурса, като за този период се освобождават от участие в съдебни 

заседания и от разпределение на дела.“ 



§24. В чл. 14 след израза „конкурсната комисия“ се добавя „както и при 

отвод, същият“. 

 

§25. В чл. 19, ал. 1 израза „по които няма противоречиви решения и 

има произнасяне на касационната инстанция“ се предлага да се измени в два 

варианта, а именно: 

ВАРИАНТ 1 – „по въпроси, по които има произнасяне на касационната 

инстанция в задължителна практика, представляваща тълкувателните 

решения или постановления на ВС, ВКС или ВАС.“ 

ВАРИАНТ 2 – „по въпроси, по които има произнасяне на касационната 

инстанция и няма противоречиви решения.“ 

 

§26. В чл. 19, ал. 3 след израза „административните съдилища“ се 

добавя „както и в специализирания наказателен съд,“. 

 

§27. В чл. 19, ал. 8 се правят следните изменения и допълнения: 

След израза „административните съдилища“ се добавя „както и в 

специализирания наказателен съд,“, думата „изтегления“ се заменя с думата 

„изтеглените“ и след думата „казус“ се добавя „и тест“. 

 

§28. В чл. 19, ал. 9 се правят следните изменения и допълнения: 

След израза „първоначално назначаване в“ се добавя „районните и“, 

след „окръжните прокуратури“ се добавя „и специализираната прокуратура, 

както“ и след „административните съдилища“ се добавя „и 

специализирания наказателен съд“. 

 

§29. В чл. 20, ал. 3 изразът „писмената работа“ се заменя с „писмените 

работи“. 

 

§30. В чл. 21, ал. 3 думата „изпитната“ се заменя с „конкурсната“. 

 

§31. В чл. 22, ал. 1 изразът „теста, определена като средноаритметична 

от оценките на казуса и теста.“ се заменя с „не по ниска от много добър 

„4.50“ на теста.“ 

 

§32. В чл. 22, ал. 2 изразът „входящи номера“ се заменя с „абучен ред“. 

 

§33. В чл. 22, ал. 5 след израза „административните съдилища“ се 

добавя „както и в специализирания наказателен съд“ 

 



§33. В чл. 22, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

След израза „първоначално назначаване в“ се добавя „районните и“, 

след израза „окръжните прокуратури“ се добадя „както и в 

специализираната прокуратура“. 

 

§34. В чл. 24, ал. 1 изразът „Писмените работи“ се заменя с „Казусът и 

тестът“, както и изразът във второто изречение „писмената работа“ се 

заменя с „писмените работи“. 

 

§35. В чл. 24, ал. 2 изразът „Писмените работи“ се заменя с „Казусът и 

тестът“ 

 

§36. В чл. 24, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

Изразът „писмената работа“ се заменя с „казусът и тестът“, думата 

„поставените“ се заменя с „поставените“ и думата „оценка“ се заменя с 

„оценки“. 

 

§37. В чл. 24, ал. 6 се изменя със следното съдържание: 

„(6) Когато разликата в оценките на казуса е повече от единица, същият 

се проверява и от трети проверяващ – член на комисията посочен от нейния 

председател. Крайната оценка на казуса е средноаритметична между трите 

оценки.“ 

 

§38. В чл. 24 се създава нова алинея 7 със следното съдържание: 

„(7) Когато разликата в оценките на теста е повече от единица, 

същият се проверява и от трети проверяващ – член на комисията посочен от 

нейния председател. Крайната оценка на теста е средноаритметична между 

трите оценки.“ 

 

§39. В чл. 26, ал. 3 след израза „държавните изпити.“ се добавя 

следното изречение – „При равен резултат конкурсната комисия класира 

кандидата с по-висок общ успех от следването му за придобиване на висше 

юридическо образование по специалността „Право“.“ 

 

§40. В чл. 26, ал. 5 думата едновременно се заличава. 

 

§41. В чл. 27, ал. 1 след израза „класирането кандидатите,“ се добавя 

„класирани на обявените свободни длъжности, както и същия брой от 

резервите“. 

 



§42. В чл. 27, ал. 2  „24“ се текстът „чл. 24“ се заменя с „чл. 26“. 

 

§43. В чл. 28, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

Думата „писмено“ се заличава и след думата „представител“ се добавя 

„с нотариална заверка на подписа“. 

 

§44. В чл. 28, ал. 5 се добавя следното изречение последно 

„Процедурата за избор на длъжностите от кандидатите за младши съдии, 

младши прокурори и младши следователи се провежда успоредно.“ 

 

§45. В чл. 28, ал. 6 се заличава. 

 

§46. В чл. 28, досегашната ал. 7 става ал. 6. 

 

§47. В чл. 28, досегашната ал. 8 става ал. 7. 

 

§48. В чл. 28, досегашната ал. 9 става ал. 8. 

 

§49. В чл. 28, досегашната ал. 10 става ал. 9. 

 

§50. В чл. 28, досегашната ал. 11 става ал. 10. 

 

§51. В чл. 28, досегашната ал. 12 става ал. 11. 

 

§52. В чл. 28, досегашната ал. 13 става ал. 12. 

 

§53. В чл. 29, ал. 2 цифрата „7“ се заличава. 

 

§54. В чл. 32 след израза „заеманата длъжност“ се добавя „или на равна 

по степен длъжност.“ 

 

§55. В чл. 33, ал. 2 се изменя и допълва, както следва: 

„(2) Заявлението и приложените към него документи се подават, 

както следва: 

-  лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител 

в администрацията на Висшия съдебен съвет.  

- по електронен път с квалифициран електронен подпис на официален 

имейл адрес, съдържащ се в обявлението по чл. 6, ал. 2 

- чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, съдържащ се в 

обявлението по чл. 6, ал. 2. 



Заявления, подадени след срока, не се разглеждат.“ 

 

§56. В чл. 33, ал. 3, т. 1 изразът „по образец“, се поставя между две 

скоби. 

 

§57. В чл. 33, ал. 3, т. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

След израза „дела и преписки“ се добавя „(по образец)“ и след 

„дейността му“ се поставя запетая и се добавя „като същите следва да се 

разбират като период от 3 (три) години, предхождащ датата на обявяване на 

конкурса, през който период магистратът реално е работил като съдия, 

прокурор или следовател в органите на съдебната власт.“ 

 

§58. В чл. 33, ал. 3, т. 3 след израза „дейността му“ се поставя запетая и 

се добавя „като същите следва да се разбират като период от 3 (три) години, 

предхождащ датата на обявяване на конкурса, през който период 

магистратът реално е работил като съдия, прокурор или следовател в 

органите на съдебната власт“. 

 

§59. В чл. 33, ал. 4 се изменя както следва:  

„(4) Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия 

на Висшия съдебен съвет се произнася с решение относно необходимостта 

от/наличието на изискуемите предпоставки за извънредно атестиране на 

допуснатите до участие в съотвения конкурс кандидати, към датата на 

решението за обявяване на конкурса в „Държавен вестник“.“ 

 

§60. В чл. 35, ал. 1 след думата „кандидати“ се поставя запетая и се 

добавя изразът „по отношение на наличието на изискуемите предпоставки 

за допустимост към датата на обнародване на решението за обявяване на 

конкурса в „Държавен вестник“.“ 

 

§61. В чл. 35 се създава нова алиеня 7 със следния текст: 

„(7) С решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет 

конкурсната процедура се прекратява по отношение на кандидат, който е 

подал отказ от участие в конкурса или е освободен от длъжност, съгласно 

Закона за съдебната власт.“ 

 

§62. В чл. 36, ал. 1 придобива следната редакция: 

„(1) Съответната колегия на Висшият съдебен съвет, след 14-дневния 

срок по чл. 33, ал. 1, определя по една конкурсна комисия за провеждане на 

конкурси за всяко от нивата в съда, прокуратурата и следствените органи, 



като същата се състои от председател, четирима редовни и двама резервни 

членове. При провеждане на конкурс за преместване в районен съд 

конкурсната комисия се състои от председател, четирима редовни и трима 

резервни членове.“ 

 

§63. В чл. 36 се създава нова алиеня 3 със следния текст: 

„(3) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет одобрява за всеки 

конкурс поименните списъци на магистратите, предложени по реда на чл. 

189, ал. 5, т. 1, 2, 6, 7 и 10 от Закона за съдебната власт, както и поимнните 

списъци на хабилитираните учени по правни науки, предоставени от 

юридическите факултети на висшите учебни заведения.“ 

 

§64. В чл. 36 досегашната ал. 3 става ал. 4 и се правят следните 

изменения и допълнения: 

Изразът „един представител на Комисията по атестирането и 

конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет със статут на 

действащ съдия, прокурор или следовател и“ се заличава, след думата 

„жребий“ се добавя изразът „от списъка по ал. 3“, думата „трима“ се заменя 

с думата „четирима“. 

 

§65. В чл. 36 досегашната ал. 4 става ал. 5. 

 

§66. В чл. 36 досегашната ал. 5 става ал. 6. 

 

§67. В чл. 36 досегашната ал. 6 става ал. 7 и изразът „1 представител на 

Комисията по атестирането и конкурсите със статут на действащ мигистрат“ 

се заличава. 

 

§68. В чл. 36 досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя, както следва: 

„За участие в конкурсна комисия се получава възнаграждение, което се 

определя и изплаща от Пленума на Висшия съдебен съвет. Членовете на 

конкурсната комисия се командироват в случаите на конституиране на 

състава им, за подготовка и провеждане на писмен изпит, ако следва 

провеждането на такъв, както и за запознаване с дела или преписки, когато 

това е необходимо.“ 

 

§69. В чл. 36 досегашната ал. 8 става ал. 9, след израза „член на 

конкурсна комисия“ се поставя запетая и се добавя „както и постъпил отвод 

от същия“. 

 



§70. В чл. 36 досегашната ал. 9 става ал. 10. 

 

§71. В чл. 37, ал. 1 след думата „членовете“ се добавя изразът „си със 

статут на действащ съдия, прокурор или следовател,“. 

 

§72. В чл. 39, ал. 4, т. 2 след думата „два“ се добавя „въпроса“ и думата 

„въпроси“ се заличава. 

 

§73. В чл. 39, ал. 4 се създават нови точка 21 и точка 22 със следния 

текст: 

„21. до участие в класиране се допускат кандидати, получили оценка, 

не по-ниска от много добър „4.50“ на писмения изпит. 

„22. с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет се 

прекратява конкурсната процедура по отношение на кандидат, който не се е 

явил на писмен изпит.“ 

 

§74. В чл. 43, ал. 6 изразът „отговаря на изискванията на чл. 191 от 

ЗСВ, както и дали“ се заличава. 

 

§75. В чл. 47, ал. 4 след израза „Висшиясъдебен съвет“ се поставя 

запетая и се добавя „по електронен път с квалифициран електронен подпис 

на официален имейл адрес, съдържащ се в обявлението по чл. 45 или чрез 

лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен 

съвет.“ 

 

§76. В чл. 47, ал. 4, т. 8 се отменя. 

 

§77. В чл. 54 се създава нова точка 2 със следния текст: 

„2. доклади от проверки на горестоящите органи на съдебната власт.“ 

 

§78. В чл. 54, досегашната точка 2 става точка 3. 

 

§79. В чл. 54, досегашната точка 3 става точка 4. 

 

§80. В чл. 54, досегашната точка 4 се отменя. 

 

§81. Създава се нов §10. от Преходните и заключителни разпоредби, 

както следва: 

„§10. Неприключените конкурси и процедури за избор на 

административни ръководители до влизане в сила на Наредбата за 



изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за 

магистрати и за избор на администратвини ръководители в органите на 

събната власт се довършват по досегашните условия и ред.“ 


