
 
 

 

РЕШЕНИЕ № 2/30.03.2021 г. 

на Общото събрание на Съвета за партньорство към ВСС 

 

На заседание на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, 

проведено на 30.03.2021 г., се обсъдиха следните теми от дневния ред, а 

именно:  

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; 

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 Съветът за партньорство към ВСС се обединява в решение за 

изготвяне на становища от магистратските общности – участници в Съвета за 

партньорство към ВСС, които становища да бъдат представени за разглеждане 

и обсъждане на следващо заседание на Съвета за партньорство към ВСС, с 

оглед изготвяне на обосновано, мотивирано становище с предложение до 

Пленума на ВСС по въпроса, свързан с преосмисляне на размера на пенсиите на 

българските магистрати. 

 

                                                     * * * 

 

          2. След проведено гласуване по т. 2 единодушно, се прие следното 

решение: 

          2.1. Отлага разглеждането на т. 2 от обявения дневен ред за заседанието. 

          2.2. На основание чл. 11 от Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за организацията 

и дейността на Съвета за партньорство към ВСС, насрочва извънредно 

засадение на Съвета за партньорство към ВСС в рамките не повече от един 

месец. 
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2.3. Извънредното заседание на Съвета за партньорство към ВСС да бъде 

проведено на 26.04.2021 г. /понеделник/ от 14,00 ч., с една точка: 

- Модели за реформа на съдебната карта на българските съдилища 

/отложена от заседанието на 30.03.2021 г./ - модел № 4 за оптимизация на 

съдебната карта за съдилищата по проект „Създаване на модел за оптимизация 

на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на 

Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по 

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., избран с решение на 

Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 1/ 19.01.2021 г., т. 2.2. и с решение 

на Пленума на ВСС по Протокол № 3/18.02.2021 г. , т. 1.1. 

 
 

 
 

 

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВСС: /п/ 

 

                                 ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА 

 


