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УВОД 

 

Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на 
ВСС (Комисията или КАК-СК), 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 (приети с решение на Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет  по протокол № 16/19.05.2016 
г., изменени и допълнени с решения по протокол № 36/20.11.2018 г.,   № 
2/22.01.2019 г., № 36/05.11.2019 г., № 16/19.05.2020 г. и № 10/30.03.2021 г.), 
а именно - 13 (тринадесет) членове – 8 (осем) членове на Съдийската 
колегия на ВСС, избрани от нея, 4 (четирима) действащи съдии, избрани 
пряко от Пленума на Върховния касационен съд със специализация по 
материя: 2 (двама) съдии със специализация по гражданско право, 1 (един) 
съдия със специализация по наказателно право и 1 (един) съдия със 
специализация по търговско право, както и 1 (един) действащ 
административeн съдия, избран 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. С 
последните изменения на ЗСВ (обн. в ДВ, бр. 11 от 2020 г.) се предвиди 
участващите в състава на Комисията съдии да извършва цялостна проверка 
на комплексните оценки на атестациите по чл. 196 от ЗСВ, предложени от 
съответните помощни или постоянни атестационни комиси в органите на 
съдилищата. 

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: г-н Красимир Шекерджиев - (подал оставка и 
освободен като член на ВСС, считано от 01.07.2021 г.), г-жа Вероника 
Имова, г-жа Атанаска Дишева, г-жа Олга Керелска-Кордова, г-н Драгомир 
Кояджиков. С решение на СК на ВСС по пр. № 10/30.03.2021 г. съставът на 
комисията е попълнен с членовете на ВСС г-жа Даниела Маринова – 

Марчева, г-н Стефан Гроздев и г-жа Боряна Димитрова - (подала оставка 
и освободена като член на ВСС, считано от 01.07.2021 г.). 
 С решения на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 
34/13.10.2020 г. и протокол № 21/01.06.2021 г., е попълнен петия състав на 
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КАК, като са определени 2-ма нови нейни членове, правораздаващи в 
гражданска материя, избрани от Пленума на Върховния касационен съд от 
07.10.2020 г. и 26.05.2021 г. съответно г-жа Десислава Николова – съдия в 
Окръжен съд - Добрич и г-жа Ирина Ганева – съдия в Окръжен съд - 

Разград. По отношение на членът на КАК от наказателната материя г-жа 
Мария Кавракова, включена в състава на КАК с решение на СК на ВСС по 
пр. № 42/17.12.2019 г. и пр. № 21/01.06.2021 г. и във връзка с подадена от 
нея оставка, с решение на СК на ВСС същата е приета на 20.07.2021 г., 
поради което към края на отчетния период тя не се включва в състава на 
Комисята. 

Във връзка с изтичане на едногодишния мандат като член на КАК на 
г-жа Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд, 
Пленумът на съда избира за нов член г-жа Здравка Шуменска, която се 
включва в състава на Комисията считано от 03.06.2021 г. с решение на СК 
на ВСС по пр. № 21/01.06.2021 г.  
 Поради освобождаване като член на ВСС по подадената от него 
оставка председател на Комисията г-н Красимир Шекерджиев, с решение 
на КАК-СК по протокол № 24/12.07.2021 г, за заместник-председател е 
избрана г-жа Здравка Шуменска – съдия във Върховния административен 
съд. 

За осъществяване на дейността си Комисията своевременно изготви 
и СК на ВСС с решение по протокол № 10/30.03.2021 г. 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. 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 06.10.2020 г. – 

08.10.2021 г., КАК – СК проведе 48 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, изложени в 
следващите раздели. 
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РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 

I.  КОНКУРСНА И КАДРОВА ДЕЙНОСТ 

 

 

1.  КОНКУРСНА ДЕЙНОСТ. 

 

1.1. Планиране и обявяване на конкурси в отчетния период. 
 

1.1.1. Планиране и обявяване на конкурс за младши съдии - 2021 

г. 
В първия етап на процедурата Комисията по атестирането и 

конкурсите, 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”. Анализирани бяха 
степента на натовареност по щат в окръжните съдилища и съответните 
районни съдилища, настъпилите кадрови промени по щатната численост и 
кадровата динамика в съответния съдебен район, както и прогнозата за 
свободните съдийски щатове през 2024 г. и перспективата за заемането им 
от младши съдии с изтичащ срок на назначение. 

Въз основа на предоставените от Комисията данни, Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет, с решение по протокол № 02/26.01.2021 

г. извърши планиране, основано от една страна на анализ на данни на 

ситуацията по съдебни райони и окръжни съдилища и от друга страна - на 
обобщение на становищата на административните ръководители, в 
резултат на което, на основание чл. 179 от ЗСВ, Колегията планира и обяви 
на централизиран конкурс 7 (седем) длъжности „младши съдия" в 
Софийски градски съд. 
 

1.1.2. ПЛАНИРАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСИ НА 
ВЪРХОВНО НИВО 

 

С решение по пр. № 34/13.10.2020 г. Съдийската колегия на ВСС 
обяви 2 конкурса: 

- конкурс за повишаване и заемане на 3 (три) длъжности „съдия“ във 
Върховен касационен съд - гражданска колегия и  

- конкурс за повишаване и заемане на 2 (две) длъжности „съдия“ във 
Върховен касационен съд-наказателна колегия.  

В 14-дневния срок за прием на документи заявления за участие в 
процедурата подадоха 40 кандидати за Върховен касационен съд - 

гражданска колегия и 36 кандидати за Върховен касационен съд -

наказателна колегия. Комисията по атестирането и конкурсите извърши 
проверката по чл. 191, ал. 3 от ЗСВ, като с решения по пр. № 1/18.01.2021 

г. допусна до участие в двата конкурса всички подали заявление 
кандидати. С решение по пр. № 07/08.03.2021 г. Комисията предложи на 
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Съдийската колегия да одобри поименен списък на хабилитираните 
преподаватели по гражданско и наказателно право, които да вземат 
участие в конкурсните комисии по двата конкурса, както и да определи 
състава на двете конкурсни комисии. С решение по пр. № 08/16.03.2021 г. 
Съдийската колегия определи състава на двете конкурсни комисии, които 
на 21.04.2021 г. проведоха своите първи работни срещи за конституиране 
на състава си и избраха свои председатели. Конкурсните комисии 
започнаха работата си по оценяване на кандидатите по реда на чл. 40 от 
Наредба № 1 от 09.02.2017 г. 

 

1.1.3. ПЛАНИРАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСИ НА 
АПЕЛАТИВНО НИВО 

 

1.1.3.1. Конкурс за повишаване в апелативните съдилища-

наказателно отделение. 
 

По предложение на Комисията по пр. № 20/14.06.2021 г., Съдийската 
колегия на ВСС с решение по  протокол № 24/22.06.2021 г. обяви конкурс 
за повишаване и заемане на 19 (деветнадесет) длъжности „съдия“ в 
апелативните съдилища-наказателно отделение, както следва: 
Апелативен специализиран наказателен съд – 4 (четири) длъжности; 
Апелативен съд – София – 7 (седем) длъжности; 
Апелативен съд – Пловдив – 2 (две) длъжности; 
Апелативен съд – Бургас – 1 (една) длъжност; 
Апелативен съд – Варна – 1 (една) длъжност; 
Апелативен съд – Велико Търново – 3 (три) длъжности; 
Военно-апелативен съд – 1 (една) длъжност. 

В 14-дневния срок за прием на документи заявления за участие в 
процедурата подадоха 139 кандидати. Комисията, с решение по пр. № 
31/20.09.2021 г. се произнесе по допустимостта на кандидатите, като не 
допусна 2 (двама) от тях до участие в процедурата за повишаване в 
Апелативния специализиран наказателен съд. В края на отчетния период 
предстои определяне на поименния състав на конкурсната комисия. 

 

1.1.3.2. Конкурс за преместване в Апелативен специализиран 
наказателен съд. 

 

През отчетния период, с решение по протокол № 14/27.04.2021 г. 
Съдийската колегия на ВСС, по предложение на Комисията, обяви конкурс 
за преместване и заемане на 1 (една) длъжност „съдия“ в Апелативен 
специализиран наказателен съд.  Решението за обявяване на конкурса е 
обнародвано в ДВ бр. 37/07.05.2021 г., като в 14-дневния срок за прием на 
документи заявления за участие подадоха 4 (четирима) кандидати. 
Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия след 
извършената проверката по чл. 191, ал. 3 от ЗСВ не допусна до участие в 
конкурса четиримата подали заявления кандидати. Поради липса на 
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допуснати участници, по предложение на Комисията, Съдийската колегия 
на ВСС с решение по протокол № 24/22.06.2021 г. прекрати обявената 
конкурсна процедура и прехвърли неусвоената в конкурса 1 (една) 
свободна длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд, 
на основание чл. 188, ал. 1, изр. посл. от ЗСВ, за заемане в конкурса за 
повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища - наказателно 
отделение. 
 

1.1.4. ПЛАНИРАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСИ НА 
ОКРЪЖНО НИВО 
 

1.1.4.1. Конкурс за първоначално назначаване в 
административните съдилища 
 

С решение по пр. № 12/13.04.2021 г. Съдийската колегия на ВСС, по 
предложение на Комисията по атестирането и конкурсите, обяви конкурс 
за първоначално назначаване и заемане на 31 (тридесет и една) длъжности 
„съдия“ в административните съдилища, както следва: 
- Административен съд София-град - 10 (десет) длъжности; 
- Административен съд - София област - 1 (една) длъжност; 
- Административен съд - Благоевград - 3 (три) длъжности; 
- Административен съд - Кюстендил - 1 (една) длъжност; 
- Административен съд - Перник - 3 (три) длъжности; 
- Административен съд - Пловдив - 1 (една) длъжност; 
- Административен съд - Пазарджик - 3 (три) длъжности; 
- Административен съд - Хасково - 1 (една) длъжност; 
- Административен съд - Бургас - 3 (три) длъжности; 
- Административен съд - Варна - 2 (две) длъжности; 
- Административен съд - Плевен - 1 (една) длъжност; 
- Административен съд - Русе - 2 (две) длъжности. 
 Решението за обявяването на конкурса е обнародвано в ДВ бр. 
32/16.04.2021 г., като в 14-дневния срок за прием на документи заявления 
за участие в процедурата подадоха 322 кандидати, 302-ма от които с 
решение по пр. № 20/14.06.2021 г. на Комисията по атестирането и бяха 
допуснати до участие. Двама от недопуснатите кандидати подадоха жалби 
срещу недопускането им до участие в конкурса. Съдийската колегия на 
ВСС отхвърли жалбите с решение по протокол № 24/22.06.2021 г. Със 
същото решение, по предложение на Комисията, Колегията определи 
поименния състав на конкурсната комисия, която да проведе процедурата, 
като същата проведе своята първа работна среща на 25.06.2021 г за 
конституиране на състава си и избор на председател на комисията. На 
31.07.2021 г. (събота) в сградата на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ се проведе писмения изпит по конкурса. Конкурсната комисия 
насрочи дати за провеждане на устните изпити с допуснатите 99 кандидати 
в периода 05.10.2021-12.10.2021 г. в Националния институт на 
правосъдието. 
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1.1.4.2. Конкурс за повишаване в административните съдилища 

 

По предложениена КАК, с решение по пр. № 12/13.04.2021 г. 
Съдийската колегия на ВСС обяви конкурс за повишаване и заемане на 23 
(двадесет и три) длъжности „съдия“ в административните съдилища, както 
следва: 
-Административен съд София-град - 3 (три) длъжности; 
-Административен съд - София област - 1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Благоевград -1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Враца -1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Кюстендил -1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Перник -1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Пловдив -1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Пазарджик -1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Смолян -1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Стара Загора -1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Хасково - 1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Бургас - 2 (две) длъжности; 
-Административен съд - Варна -1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Добрич -1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Разград -1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Силистра -1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Шумен -1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Плевен -1 (една) длъжност; 
-Административен съд - Русе - 2 (две) длъжности. 

Решението за обявяване на конкурса е обнародвано в ДВ, бр. 
32/16.04.2021 г., като в 14-дневния срок за прием на документи заявления 

за участие в процедурата подадоха 191 кандидати. Комисията по 
атестирането и конкурсите извърши проверката по чл. 191, ал. 3 от ЗСВ, 
като с решение по пр. № 21/21.06.2021 г., изм. и доп. с пр. № 22/28.06.2021 
г., допусна до участие в конкурса 183 кандидати. С решение по протокол 
№ 24/22.06.2021 г., по предложение на КАК, Съдийската колегия на ВСС 
определи състава на конкурсната комисия, която на 05.07.2021 г. проведе 
първата си работна среща за конституиране на състава си. На 29.07.2021 г. 
се проведе, на основание чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, писмен изпит за проверка 
знанията на кандидатите от друг по вид орган на съдебната власт (9 

прокурори). В края на отчетния период предстои избор от конкурсната 
комисия на три дела за всеки кандидат от предоставените справки за 
разгледани и приключени дела в тригодишния период от дейността им. 

 

1.2. ДЕЙНОСТ ПО ТЕКУЩИ КОНКУРСИ. 
 

1.2.1. Конкурс за повишаване във Върховен касационен съд – 

търговска колегия 
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С решение на СК на ВСС по пр. № 18/11.06.2019 г. е обявен 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. По предложение на 
Комисията, 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 на конкурсната комисия са 
предоставени още 7 изготвени и приети от СК на ВСС атестации на 
участници в конкурса, а 1 кандидат в конкурса е с открита процедура по 
атестиране. 
 

1.2.2. Конкурси за повишаване в окръжните съдилища-

гражданска, търговска и наказателна колегия. 
 

По обявените с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 
21/02.07.2019 г. конкурси за повишаване в окръжните съдилища -

гражданска, търговска и наказателна колегия, към края на отчетния период 
конкурсните комисии извършват преценка на делата на кандидатите. На 
конкурсната комисия по конкурса за повишаване в окръжните съдилища -

гражданска колегия са предоставени общо 178 изготвени и приети от СК 
на ВСС атестации, на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в 
окръжните съдилища - търговска колегия – 125 атестации, а на 
конкурсната комисия по конкурса за повишаване в окръжните съдилища - 

наказателна колегия – 131 атестации. 
 

1.2.3. Изпитни комисии на кандидатите за младши съдии на 
обучение в Националния институт на правосъдието. 

 

С  решение по пр. № 9/22.03.2021 г. Комисията по атестирането и 
конкурсите направи предложение до Съдийската колегия да бъдат 
одобрени поименни списъци на гражданските и на наказателните съдии от 
апелативните и окръжните съдилища, отговарящи на условията на чл. 258, 
ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ и чл. 8, ал. 1 от Правилата за организацията и реда 
за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши 
прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния 
институт на правосъдието.  

Съдийската колегия на ВСС с решение по пр. № 9/23.03.2021 г. 
одобри предложените от Комисията списъци и определи чрез жребий 
състава на двете изпитни комисии. 

Поради подадени отводи от изтеглени членове, по предложение на 
КАК, съставът на изпитните комисии беше попълнен, с решения на 
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Колегията съответно по пр. № 10/30.03.2021 г., пр. № 11/06.04.2021 г., пр. 
№ 12/13.04.2021 г., пр. № 13/20.04.2021 г., пр. № 15/11.05.2021 г., пр. № 
21/01.06.2021 г., пр. № 22/08.06.2021 г. и пр. № 24/22.06.2021 г. 

Двете изпитни комисии проведоха финалните писмени и устни 
изпити по гражданско право и процес и наказателно право и процес, въз 
основа на резултатите от които, по предложение на КАК по пр. 
27/26.07.2021 г., Колегията назначи кандидатите на длъжност „младши 
съдия“ в съответните органи на съдебната власт. 

 

1.3. Процедури по реда на чл. 194 от ЗСВ 

 

1.3.1. Процедури за преназначаване на магистрати по реда на чл. 
194, ал. 1 от ЗСВ 

 

На свое заседание, проведено на 27.09.2021 г., КАК взе решение да 
извърши предварително проучване относно необходимостта за откриване 
на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от 
ЗСВ по отношение на всички районни съдилища. На магистратите е 
предоставена възможност писмено да заявят желанието си за преместване 
в друг районен съд. Проучването се извършва във връзка с приключилите 
конкурси и преди обявяването на новите конкурси за заемане на 
свободните длъжности на районно ниво. 

 

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

Комисията е сезирана с молба от Красен Вълев - съдия в Районен съд 
– Бургас, Десислава Йорданова – съдия в Софийски районен съд и Филип 
Радинов – съдия в Районен съд - Варна, за преместването им без конкурс, 
по смисъла на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ с изложени от 
магистратите лични и професионални мотиви за исканата размяна. 
Положително становище по постъпилото искане за преназначаване, 
съгласно изискването на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, изразиха               

административните ръководители - председатели на Районен съд – Бургас, 
Районен съд – Варна, както и на Софийския районен съд.  Комисията 
счете, че за да се изпълни фактическият състав на разпоредбата на чл. 194, 
ал. 2 от ЗСВ и преместването на съдиите от трите органа на съдебна власт 
да бъде осъществено, същото следва да се извърши поетапно. Ето защо 
предложи на Съдийската колегия на ВСС най-напред да премести Красен 
Вълев – съдия в Районен съд – Бургас на длъжност „съдия” в Софийски 
районен съд и Десислава Йорданова - съдия в Софийски районен съд на 
длъжност „съдия” в Районен съд-Бургас, което се осъществи с решение на 
колегията по пр. № 32/21.09.2021 г. След встъпването им в длъжност и 
допълнително изразяване на формално съгласие от новите им 
административни ръководители, се пристъпи към следващата размяна, а 
именно на Филип Радинов – съдия в Районен съд – Варна и Десислава 
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Йорданова – като съдия от Районен съд – Бургас в Районен съд – Варна 

(решение на СК на ВСС по пр. № 33/28.09.2021 г.). 
 

1.4. Преразпределение на щата в съдилищата за периода 
06.10.2020 г. – 08.10.2021 г. 
 

За отчетния период от Комисията по атестирането и конкурсите е  
направено предложение до Съдийската колегия на ВСС за оптимизиране 
на щатната численост на съдилищата, като са съкратени общо 40 
длъжности и са разкрити 43 такива, в т.ч.:  

- съкратени от един ОСВ и разкрити в друг ОСВ -  27 длъжности  
- трансформирани в рамките на един и същ ОСВ – 13 длъжности 

- новоразкрити – 3 длъжности 

По отношение на постъпили предложения от административните 
ръководители на РС Тутракан, РС Сливница,  РС Ихтиман, ОС Видин и РС 
Севлиево с искания за увеличаване на щатната численост с по 1 (една) 
длъжност „съдия”, както и искане от председателят на Специализирания 
наказателен съд за увеличаване с 4 (четири) длъжности „съдия”, 
Комисията предложи на Съдийската колегия на ВСС да остави същите без 
уважение с  оглед на данните за тригодишен период от време, както и 
извършения анализ на статистическите показатели за натовареността на 
тези органи на съдебната власт.  

Относно Специализиран наказателен съд, с решение на Съдийската 
колегия на ВСС по пр. №  06/23.02.2021г., искането на председателя беше 
частично уважено, като се разкриха 2 (две) длъжности „съдия”, 
съкратени съответно по 1 (една) от Окръжен съд – Русе и Окръжен съд 
Ловеч. 
 

 

2. КАДРОВА ДЕЙНОСТ 

 

         2.1.  МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА 
 

2.1.1. Одобряване на младши съдии от конкурс, обявен 2021 г. 
 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с решение по пр. № 
02/26.01.2021 г. обяви конкурс за заемане на 7 (седем) длъжности „младши 
съдия” в Софийски градски съд.  

Решението за обявяване на конкурса е обнародвано в ДВ, бр. 
08/29.01.2021 г. Заявления за участие в конкурса подадоха 531 кандидати, 
като след извършена проверка на документите, съгласно чл. 182, ал. 1 от 
ЗСВ, Комисията, с решение по пр. № 08/15.03.2021 г. допусна до участие 
всички кандидати. С решение по пр. № 06/22.02.2021 г. КАК предложи на 
Съдийската колегия да определи две конкурсни комисии за провеждането 

на конкурса, както и да одобри поименни списъци на магистрати от 
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окръжните съдилища и поименни списъци на хабилитирани 
преподаватели, които да вземат участие като членове на конкурсните 
комисии. На 12.03.2021 г. избраните чрез жребий конкурсни комисии 
проведоха първите си работни срещи за конституиране на състава им и 
избраха свои председатели. 

Съдийската колегия определи дата 10.04.2021 г. за провеждане на 
писмения изпит. От общия брой допуснати кандидати, на него се явиха 356 

кандидати. Съгласно изискванията на чл. 184, ал. 4 от ЗСВ до устните 
изпити, насрочени на 11.05.2021 и 12.05.2021 г., конкурсната комисия 
допусна 88 кандидати. 

С оглед извършеното от конкурсната комисия класиране на 
участниците в конкурса и на база предоставената конкурсна документация, 
по предложение на КАК, Съдийската колегия на ВСС, с решение по пр. № 
29/20.07.2021 г., въз основа на резултатите от класирането и становищата 
на Комисия „Професионална етика“ към Съдийската колегия, одобри на 
основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ кандидатите за младши съдии в рамките на 
обявените 7 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 - 23.07.2021 г., на която 
се проведе процедура по заявяване на желания от одобрените кандидати за 
назначаване на длъжността „младши съдия”.  

С решение по пр. № 30/27.07.2021 г. Съдийската колегия на ВСС 
прие, на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ, окончателен списък на 
одобрените кандидати за младши съдии, съобразно заявеното им желание. 
Решението на колегията е обжалвано от участници в конкурсната 
процедура пред Върховния административен съд, който допусна 
предварително изпълнение на решението на Съдийската колегия за 
утвърждаване на окончателния списък на одобрените кандидати за младши 
съдии. Списъкът е 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 2021 г.  

 

Във връзка с обявените през 2019 г. и 2020 г. конкурси за младши 
съдии в окръжните съдилища, по предложение на Комисията и след 
успешно завършване на задължителното 9-месечно първоначално 
обучение в НИП, 31 (тридесет и един) кандидати са назначени на длъжност 
„младши съдия“ в съответния окръжен съд с решение на СК на ВСС по пр. 
№ 30/27.07.2021 г., считано от 30.08.2021 г.  

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 2023 г. след изтичане на двугодишния срок на 
назначение им като младши съдии в окръжните съдилища. 
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2.1.3. Устройване на младши съдии след изтичане на 
двугодишния срок по чл. 240 от ЗСВ. 

 

С оглед на изтичащия двугодишен срок по чл. 240 от ЗСВ на 32 

(тридесет и двама) младши съдии, назначени по реда на чл. 258а от ЗСВ, 
по обявените с решение на Висшия съдебен съвет по пр. № 5/01.02.2017 г. 
и пр. № 04/30.01.2018 г. конкурси, 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 предложенията на Комисията, Съдийската колегия 
на ВСС с решения по пр. № 24/22.06.2021 г., пр. № 26/29.06.2021 г., пр. № 
28/13.07.2021 г. и пр. № 30/27.07.2021 г. устрои всичките 32 (тридесет и 
двама) младши съдии на длъжност „съдия” в районните съдилища. 
 

2.2. ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ 
„СЪДИЯ“. 

       

2.2.1. 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: конкурс за заемане на 1 (една) длъжност 
„съдия в Софийски градски съд – гражданска колегия и конкурс за заемане 
на 1 (една) длъжност „съдия в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия. 
След провеждане на конкурсните процедури, по предложение на КАК, с 
решение по пр. № 31/17.09.2020 г., колегията назначи класираните по двата 
конкурса кандидати. След произнасяне на Върховния административен съд 

по жалби, същите встъпиха в длъжност, съответно в Софийски градски съд 
на 01.03.2021 г. и в Окръжен съд-Враца на 04.01.2021 г. 
 

2.2.2. 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 

След провеждане на писмения и устния изпит, конкурсната комисия 
изготви класиране от 01.10.2020 г.  на кандидатите според резултатите от 
тяхното представяне. Класираният кандидати за Районен съд-Своге подаде 
заявление за отказ от по-нататъшно участие в процедурата, поради което 

Комисията по атестирането и конкурсите, с решение по пр. № 
28/12.10.2020 г. извърши второ класиране на кандидатите в конкурса. 

След изготвяне от Комисията по професионална етика към 
Съдийската колегия на становища за притежаваните от кандидатите 
нравствени качества с оглед изискванията на чл. 186, ал. 2, изр. 2 от ЗСВ, 
по предложение на Комисията, с решение по пр. № 40/17.11.2020 г. 
Съдийската колегия на ВСС назначи класираните кандидати. Решението е 
обжалвано пред Върховния административен съд от участник в 
конкурсната процедура. Трима от назначените кандидати, а именно за 
Районен съд-Айтос, Районен съд-Берковица и Районен съд-Велики 
Преслав встъпиха в длъжност в органите, тъй като жалбата не обхваща 
посочените назначенията. След отхвърляне на жалбата от Върховния 
административен съд, останалите назначени кандидати също встъпиха в 
длъжност, с изключение на кандидата за Районен съд-Лом, който депозира 
отказ да заеме длъжността. Комисията по атестирането и конкурсите с 
решение по пр. № 20/14.06.2021 г. извърши трето класиране на 
кандидатите в конкурса и предложи на Съдийската колегия на ВСС да 
проведе гласуване като на свободната длъжност в Районен съд-Лом 
назначи следващия по реда на класирането кандидат. Колегията с решение 
по пр. № 29/20.07.2021 г. назначи следващия кандидат за Районен съд-Лом, 

който встъпи в длъжност на 01.09.2021 г. 
 

2.3. ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ 

 

2.3.1. 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.  

По мотивирано предложение на Комисията, Съдийската колегията, с 
решение по пр. № 33/06.10.2020 г. повиши класираните кандидати до 
попълване на свободните места. Решението е обжалвано пред Върховния 
административен съд от участници в конкурсната процедура. След 
отхвърляне на жалбите, повишените кандидати встъпиха в длъжност в 
органа на 15.03.2021 г. 
 

2.3.4. Конкурси за повишаване в апелативните съдилища. 
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С решение № 9615/24.09.2021 г., постановено по по адм. д. № 
586/2020 г., Върховният административен съд отмени решения на 
Съдийската колегия на ВСС по пр. № 41//10.12.2021 г., т. 19 за повишаване 
на класираните кандидати по конкурса за повишаване в апелативните 
съдилища-гражданска колегия (обявен с решение на СК на ВСС по 
протокол № 13/24.04.2018 г. и обн. в ДВ бр. 38/08.05.2018 г.). ВАС изпрати 

делото като преписка на СК на ВСС за ново провеждане на конкурсната 
процедура за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – 

гражданска колегия от етапа на избор на конкурсната комисия. 
С решение № 9372/07.09.2021 г., постановено по адм.д. № 155/2020 г. 

Върховният административен съд отмени решения на Съдийската колегия 
на ВСС по пр. № 41/10.12.2019 г.1 т. 20 за повишаване на класираните 
кандидати по конкурса за повишаване в апелативните съдилища-търговска 
колегия (обявен с решение на СК на ВСС по протокол № 13/24.04.2018 г. и 

обн. в ДВ бр. 38/08.05.2018 г.). Съдът изпраща делото като преписка на СК 
на ВСС за ново провеждане на конкурсната процедура за повишаване в 
длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – търговска колегия. 
 

2.4. ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ 

 

2.4.1. Конкурс за преместване в районните съдилища 

 

По обявеният с решение на СК на ВСС по пр. № 40/03.12.2019 г. 
(обн. в ДВ, бр. 96/06.12.2019 г.) 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, на 12.03.2021 г. конкурсната комисия 
изготви класирането на кандидатите съобразно резултатите от оценяването 
им. Комисията по професионална етика към Съдийската колегия изготви 
становища за притежаваните от кандидатите нравствени качества 
съобразно изискванията на чл. 192, ал. 5 от ЗСВ.  По мотивирано 
предложение на Комисията по атестирането и конкурсите, Съдийската 
колегия на ВСС с решение по пр. № 22/08.06.2021 г. премести 11 
класирани кандидати до попълване на свободните места. След влизане в 
сила на решението, на преместените кандидати са изпратени уведомления 
за встъпване в длъжност по чл. 161 от ЗСВ. Един от класираните 
кандидати за Софийския районен съд подаде заявление за отказ да заеме 
длъжността, поради което по предложение на Комисията, Съдийската 
колегия на ВСС с решение по пр. № 29/20.07.2021 г. премести следващия 
по реда на класирането кандидат за Софийски районен съд. Всички 
преместени кандидати встъпиха в длъжност в съответните органи на 
съдебната власт.  

За обявените по една конкурсна длъжност, съответно в Районен съд -

Берковица, Районен съд - Лом и Районен съд - Кърджали не са подадени 
заявления за участие. Поради което тези 3 (три) длъжности остават 
неусвоени в конкурса. Във връзка с подадени откази от кандидати за 
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участие в конкурса за Районен съд – Пазарджик обявените 2 (две) 
конкурсни длъжности в този орган на съдебната власт остават вакантни. 
 

2.5. НАЗНАЧАВАНЕ ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЧЛ. 
193, АЛ. 6 ОТ ЗСВ 

 

2.5.1. Конкурс за повишаване във Върховен касационен съд -

гражданска колегия 

 

С  решение по пр. № 2/28.01.2020 г. Колегията повиши 3 (трима) 
кандидати по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с §9 от ПР на 
Наредба №1/09.02.2017 г. във Върховния касационен съд-гражданска 
колегия. Решението на Съдийската колегия е обжалвано пред Върховния 
административен съд, който с решение №8504 от 13.07.2021 г., 
постановено по адм.д. № 2714/2020 г. отмени назначението на тримата 
кандидати и длъжностите остават вакантни. 

 

2.5.2. Конкурс за повишаване във Върховен касационен съд –
наказателна колегия 

 

По предложение на КАК, Съдийската колегия на ВСС с решение по 
пр. № 37/27.10.2020 г. повиши във Върховния касационен съд – 

наказателна колегия 3 (трима) кандидати на основание чл. 193, ал. 6 от 
ЗСВ. След обжалване на решението пред Върховния административен съд, 
същият с решение № 7760/29.06.2021 г., постановено по адм. д. № 
12509/2020 г. отмени назначението на тримата кандидати и длъжностите 
остават вакантни. 

 

2.5.3. Конкурс за повишаване във Върховен административен 
съд 

 С решение по пр. № 33/06.10.2020 г. Съдийската колегия повиши 

класираните кандидати по обявения с решение на колегията по пр. № 
34/06.11.2018 г. конкурс за повишаване и заемане на 9 (девет) длъжности  
„съдия“ във Върховния административен съд. Съгласно разпоредбата на 
чл. 193, ал. 7 от ЗСВ от тази дата започва да тече 9-месечният срок за 
приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като същият изтича 

на 06.07.2021 г. В тази връзка и с оглед наличието на съдийски длъжности 
които попадат в обхвата на приложението на горепосочената разпоредба, 

тъй като същите са освободени по време на провеждане на конкурса и в 9-

месечния срок от неговото приключване, по предложение на Комисията, 

Съдийската колегия на ВСС с решения по пр. № 08/16.03.2021 г. и пр. № 
16/18.05.2021 г. назначи общо 7 кандидати. След влизане в сила на 
решението, всички повишени кандидати встъпиха в длъжност във 
Върховния административен съд.. 
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3. ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ 
РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

        3.1. Процедури за избор на административни ръководители в 
органите на съдебната власт, обявени по предложение на КАК-СК 
през 2019 г. и проведени през 2020 г. и 2021 г. 
 

До 08.10.2021 г. се проведоха събеседвания с допуснатите кандидати 
по 17 (седемнадесет) от обявени през 2019 г. процедури за избор на 
административни ръководители. След проведените избори през 2020 г. и 
2021 г. СК на ВСС назначи административни ръководители на 17 

(седемнадесет) органа на съдебната власт, както следва: 
1. Окръжен съд  - Стара Загора – Красимир Георгиев;  
2. Окръжен съд – Добрич – Галатея Ханджиева-Милева; 

3. Районен съд – Етрополе – Цветомит Цветанов;  

4. Районен съд – Търговище – Анета Петрова;  
5. Районен съд – Варна – Магдалена Давидова-Янева; 
6. Районен съд – Дулово – Емул Николаев; 
7. Окръжен съд – Добрич – Галатея Ханджиева; 

          8.  Районен съд  - Стара Загора – Милена Костова-Колева; 

9.  Окръжен съд – Разград – Лазар Мичев;  

10.  Районен съд – Бяла – Ивелина Келлева- Бонева; 

11.  Районен съд – Плевен – Вера Найденова; 

12.  Районен съд – Генерал Тошево – Росен Стоянов; 

13.   Районен съд – Пирдоп – Симеон Гюров; 

14.  Районен съд – Самоков – Янко Чавеев; 

15. Административен съд – Габрово – Галин Косев; 

16.  Окръжен съд – Монтана – Милена Бранкова; 

17.  Районен съд – Елена – Пейо Приходков. 

 

3.2. Процедури за избор на административни ръководители на 
органи на съдебната власт, обявени по предложение на КАК-СК през 
2020 г. и проведени през 2020 г. и 2021 г. 
 

До 08.10.2021 г. се проведоха събеседвания с допуснатите кандидати 
по 29 /двадесет и седем/ от обявени през 2020 г. процедури за избор на 
административни ръководители. След проведените избори през 2020 г. и 
2021 г. СК на ВСС назначи административни ръководители на 25 /дведесет 
и пет/ органа на съдебната власт, както следва: 

 

1.  Районен съд – Велинград – Лилия Терзиева-Владимирова; 

2.  Районен съд – Пещера – Атанаска Павлова;  

3.  Районен съд – Харманли – Минка Китова; 
4.  Районен съд – Асеновград – Мария Караджова; 

5.  Районен съд – Кнежа – Мая Кончарска; 

6.  Районен съд – Котел -  Тодорка Цончева; 
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7.  Апелативен съд – Велико Търново – Янко Янев; 
8.  Районен съд – Добрич – Анна Великова;  
9.  Районен съд – Своге – Румен Стойнов;  

          10.  Военно-апелативен съд – Румен Петков;  
11.  Районен съд – Казанлък – Радослава Маждракова;  
12.  Районен съд – Ловеч– Мария Шолекова; 

13.  Районен съд – Нова Загора – Росица Ненова; 

14.  Районен съд  – Балчик – Даниела Игнатова; 

15.  Районен съд - Бургас – Евгени Узунов; 

16.  Районен съд – Монтана – Десислава Миланова; 

17.  Районен съд – Омуртаг – Невяна Захариева; 

18.  Районен съд – Русе – Елена Балджиева; 

19.  Окръжен съд – Силистра – Пламен Димитров; 

20.  Районен съд – Свищов – Пенка Йорданова; 

21. Районен съд – Шумен – Мирослав Марков; 

22.  Районен съд – Бяла Слатина – Ивайло Шабански; 

23.  Районен съд – Никопол – Галя Величков; 

24.  Районен съд – Малко Търново – Чанко Петков; 

25.  Районен съд – Несебър – Мария Берберова-Георгиева. 

 

           С оглед на горепосочените данни се извърши следното обобщение: 

за периода от 08.10.2020 г. до 08.10.2021 г. се обявиха 87 процедури за 
избор на административни ръководители на органи на съдебната власт. 
Проведоха се 46 събеседвания с допуснатите кандидати. След проведените 
избори Съдийската колегия на ВСС назначи административни 
ръководители на 42 органа на съдебната власт. 
          Няма назначен кандидат по 4 /четири/ от проведените процедури за 
избор на административни ръководители, а именно:  Окръжен съд – 

Смолян, Окръжен съд – Видин, Районен съд - Чепеларе и Районен съд – 

Левски. За Окръжен съд – Смолян, Окръжен съд – Видин и Районен съд - 
Чепеларе се откриха нови процедури. За Районен съд – Левски предстои 
откриване на процедура (с решение по пр. № 32/21.09.2021 г. Съдийската 
колегия не назначи кандидата за административен ръководител-

председател на РС-Левски). 

Не постъпиха кандидатури по обявените процедури за избор на 
административни ръководители за Окръжен съд – Благоевград, Окръжен 
съд-Русе, Районен съд – Ардино, Районен съд – Брезник, Районен съд – 

Гълъбово, Районен съд – Ихтиман, Районен съд – Мадан, Районен съд – 

Мездра, Районен съд – Нови пазар, Районен съд – Оряхово, Районен съд – 

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

Тетевен и Районен съд – Чепеларе. За всички изброени органи се откриха 
нови процедури с решения на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 
32/21.09.2021  г., изм и доп. с протокол № 34/05.10.2021 г.  

През отчетния период Комисията извърши проверка на общо 45 
кандидати за съответствие с изискванията на чл. 167, ал. 5, чл. 169, ал. 1 и 
чл. 170, ал. 1-3 от ЗСВ за конкурсите за магистрати и за избор на 
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административни ръководители в органите на съдебната власт и допусна 
всички кандидати до участие в горепосочените процедури за избор. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

 

През отчетния период, с решение по пр. № 31/20.09.2021 г., КАК 
направи предложение до Съдийската колегия на ВСС за  утвърждаване на  
образец на кадрова справка по чл. 173, ал. 5 от ЗСВ и внесе 6 варианта на 
времеви график (хронограма) за провеждане на процедурата за избор на 
председател на Върховния касационен съд.  

С решение по пр. № 32/21.09.2021 г. Колегията одобри вариант 4 
(четвърти) с направена в заседанието корекция - хронограмата да бъде 
приета на 23.09.2021 г. от Пленума на Висшия съдебен съвет. 

С решение по пр. № 17/30.09.2021 г. Пленумът на ВСС откри, на 
основание чл. 173, ал. 1 от ЗСВ, процедура за избор на председател на 
Върховния касационен съд, съгласно приетата хронограма с решение на 
Пленума по пр. № 16/23.09.2021 г. 

 

5. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

Във връзка с прекратяване мандатите на двама членове на 
Съдийската колегия на ВСС считано от 01.07.2021 г., председателите на 
Върховния касационен съд и Върховния административен съд с решение 
от 05.07.2021 г. свикаха Общо събрание на съдиите за избор на членове на 
Висшия съдебен съвет от състава на съдиите на основание чл. 29а, ал. 1 и 
ал. 5 във вр. с чл. 16, ал. 4, изр. първо от ЗСВ и чл. 3, ал. 1 и ал. 6 и 7 от 
Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, 
прокурорите и следователите.  

С решение по пр. № 26/19.07.2021 г. Комисията по атестирането и 
конкурсите предложи на Съдийската колегия на ВСС да състави списък на 
действащите съдии, по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ, а с решение по пр. № 
29/31.08.2021 г. се признесе по допустимостта на двете постъпили 
кандидатури за членове на ВСС. Общото събрание предстои да се проведе 

в две последователни съботи, а именно на 09.10.2021 и на 16.10.2021 г. 
 

6. НАЗНАЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТНИЦИ НА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ИЗПЪЛНЯВАЩИ ФУНКЦИИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 
РЪКОВОДИТЕЛИ 

 

През отчетния период Комисията направи предложения до 
Съдийската колегия за назначаване на 17 заместници на административни 
ръководители и за определяне на 21 магистрати за изпълняващи 
функциите на административни ръководители.  
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7. ПООЩРЯВАНЕ НА МАГИСТРАТИ 

 

През отчетния период КАК направи предложения до СК на ВСС за 
поощряване на общо 40 магистрати.  

      

8. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ 

 

През отчетния период КАК направи предложения за освобождаване 
от длъжност на магистрати на основанията, регламентирани в чл. 165, ал. 1 
от ЗСВ. Поради навършване на пенсионна възраст, по предложение на 
Комисията са освободени от длъжност общо 27 съдии. Освободените 
поради подадена оставка са общо 5 магистрати.  

 

9. ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА МАГИСТРАТИ НА ОСНОВАНИЕ 
ЧЛ. 169, АЛ. 5 ОТ ЗСВ 

 

За периода от 06.10.2020 г. до 08.10.2021 г., на основание чл. 169, ал. 
5 от ЗСВ, бяха преназначени на длъжност „съдия“ 14 административни 
ръководители/и.ф. административни ръководители след изтичане/ 

прекратяване на мандата им или оттегляне на даденото съгласие, както и 
10 заместник – председатели след освобождаването им от заеманата 

заместническа длъжност. 

 

10. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ 

 

През отчетния период КАК направи предложения за възстановяване 
на длъжност, както следва:  

С решение по пр. № 15/10.05.2021 г. Комисията предложи на 
Съдийската колегия на ВСС да възстанови, на основание чл. 195, ал. 4 от 
ЗСВ Десислава Христова Ахладова - Атанасова - министър на 
правосъдието в оставка на длъжност „съдия“ в Административен съд - 

София област, считано от настъпване на основанието - датата на издаване 
на указа на Президента на РБългария за назначаване на ново правителство. 

С решение по пр. № 17/31.05.2021 г. Комисията предложи на 
Съдийската колегия на ВСС да възстанови, на основание чл. 195, ал. 4 от 
ЗСВ, Евгени Борисов Стоянов, на заеманата преди назначаването му за 
заместник-министър на правосъдието, длъжност „съдия“ в 

Административен съд София-град. 

 

II. ДРУГА ДЕЙНОСТ  
 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

 

1. След запознаване с доклада относно върховенството на закона за 
2020 г. за България на съвет „Общи въпроси", както и с предстоящо 
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изготвяне на план за действие и необходимостта от прилагане на мерки по 
констатирани в Доклада области от компетентност на ВСС Комисията по 
пр. № 30/19.10.2020 г. не идентифицира конкретни области и препоръки, 
относими към компетентността й. По отношение на изведените в Доклада 
констатации, относно дългия период, необходим за придобиване статут на 
несменяемост се посочи, че същият е регламентиран в Конституцията на 
РБ и Закона за съдебната власт и в този смисъл има конституционен и 
законодателен характер. Комисията изрази становище за целесъобразност 
на регламентирания 5-годишния период за придобиване статут на 
несменяемост, а не по-кратък, като изрази становище, че по-

продължителния период дава възможност за ясна преценка на 
професионалните качества на магистрата, включително и неговата 
пригодност да изпълнява съответната длъжност. В този смисъл потвържди 

становището по повод препоръка VI, т.19, отразено в Четвъртия годишен 
доклад на GRECO за 2019 г., че „петгодишният период за атестация има 
мотивиращ ефект върху магистратите да покажат своите професионални и 
морални качества за по-дълъг период". 
 

2. С решение по пр. № 41/17.12.2020 г. Комисията предостави на 
дирекция „Международна дейност и протокол“ в Администрацията на 
ВСС попълнен и коригиран Въпросник за независимост на съдебната власт 
за 2020 г., разработен от Европейската мрежа на съдебните съвети 
съвместно с Генерална дирекция „Правосъдие и потребители" на 
Европейската комисия. 

 

3. Във връзка с писмо от Министерството на правосъдието за 
необходимостта от предоставяне на отговори по Въпросник на 
Европейската комисия за ефективност на правосъдието на Съвета на 
Европа (CEPEJ), цикъл 2020-2021 г., Комисията с решение по пр. № 
21/21.06.2021 г. прие изготвените отговори и ги предоставени за 
обобщаване на КМД. 

 

ПУБЛИЧНОСТ 

 

С решение на Комисята по пр. № 34/09.11.2020 г. се възложи на 
администрацията на ВСС да поддържа постоянна справка (регистър) 
относно разкритите щатни длъжности в съдилищата, чрез съкращаване от 
друг орган на съдебната власт, както и новоразкрити такива, считано от 
03.10.2017 г. С решение по пр. №37/23.11.2020 г. изготвената справка се 
одобри и се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в 
раздела на Комисията, като същата се актуализира периодично. 

 

БЮДЖЕТНИ ВЪПРОСИ 

 

1. С решение на Комисията по пр. № 1/18.01.2021 г. се предложи на 
Съдийската колегия на ВСС да предложи на Пленума на ВСС да 
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прехвърли неусвоената част от средствата, утвърдени с решение на 
Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 5 от протокол №2/30.01.2020 г., за 
нуждите на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за поощряване 
на магистрати през 2021 г. Като след това и във връзка с решение на 
Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол №2/04.02.2021 г., т. 24 по 
предложение на Комисията по пр. № 4/08.02.2021 г. Съдийската колегия на 
ВСС определи размера на паричната награда за поощряване през 2021 г. на 
съдии, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. 

2. С решение на Комисията по пр. № 4/08.02.2021 г. се прие и 
предостави на комисия „Бюджет и финанси" на Висшия съдебен съвет 
изискана от нея информация във връзка с изготвянето на 3-годишна 
бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. 
 

КОНКУРСНИ КОМИСИИ 

 

По предложение на Комисията с пр. № 10/29.03.2021 г., Колегията се 
проведоха срещи чрез видеоконферентна връзка с членовете на 
конкурсните комисии по конкурсите за повишаване в окръжните съдилища 
- гражданска, търговска и наказателна колегия, обявени с решение на 
колегията по протокол № 21/02.07.2019 г. (ДВ, бр. 53/05.07.2019 г.). 
 

Във връзка с обсъждане на повдигнатите въпроси на проведените на 
09.04.2021 г. срещи, Комисията с решения съответно по пр. № 
14/26.04.2021 г., пр. № 16/17.05.2021 г., пр. № 17/31.05.2021 г. отправи 
запитване до г-н Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд, 
до г-жа Миглена Тачева - директор на Националния институт на 
правосъдието, г-жа Даниела Дончева - административен ръководител - 

председател на Апелативен съд – София и г-н Александър Ангелов - 

административен ръководител - председател на Софийски районен съд по 
отношение на възможностите за предоставяне на помещения в съответните 
сгради, за съхраняване на делата, които следва да се изискат по конкурсите 
за повишаване в окръжните съдилища – гражданска, търговска и 
наказателна колегия, като след получаване на отговорите конкурсните 
комисии бяха уведомени за осигурената възможност това да стане в 
сградата на СРС. Допълнително КАК указа на конкурсните комисии, че 
следва да започнат с четенето на делата на кандидатите в конкурсите за 
повишаване в окръжните съдилища, гражданска, търговска и наказателна 
колегия. 
 

ОТЧЕТНОСТ 

 

Във връзка с изготвянето на общия годишен доклад за дейността на 
ВСС за 2020 г., Комисията своевремнно изготви и предостави на Комисия 
по правни и институционални въпроси към пленума на ВСС с решение по 
пр. № 14/26.04.2021 г. отчетната информация за съответния период. 
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РАЗДЕЛ ВТОРИ 

 

I.АТЕСТИРАНЕ 

06.10.2020 г. – 08.10.2021 г. 
 

 Основен акцент в областта на атестирането през изминалия отчетен 
период беше приключването на дейността по 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 измененията в ЗСВ с ДВ, бр.11 от 07.02.2020 г., а в тази връзка и 
окончателното привеждане дейността по атестиране на Комисията по 
атестиране и конкурси в съответствие с новите моменти в нормативната 
уредба. Доколкото тези промени засегнаха съществено кръга от субекти 
подлежащи на атестиране, процедурата по атестиране, както и 
компетентните органи в тази процедура, регламентацията на подзаконовия 
нормативен акт  окончателно беше съобразена с тази на закона по 
отношение редица материално-правни  и процедурни аспекти като: 

1.Редуцираната честота 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.  

2.Моментът на подаване на предложение за атестиране -  с 
изтичането на изискуемия период от време за съответния вид атестиране. 

3.Прецизирането на 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. 

4.Доколкото съществен момент в ЗИД на ЗСВ от месец февруари 
2020 г. беше въвеждането на помощните атестационни комисии като 
органи, участващи в атестационния процес, то с оглед препращащата 
разпоредба на чл. 203а, ал.3 от ЗСВ, в подзаконовия нормативен акт бяха 
уредени правомощията и правилата за дейността на помощните 
атестационни комисии. 

5.Нов момент беше и уредената в подзаконовия нормативен акт 
възможност за изплащане на възнаграждения на членовете на помощни 
атестационни комисии.  

Променената законова регламентация в областта на атестирането 
беше заложена в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 
2/23.02.2017 г., приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 7/22.04.2021 г., обнародвана в ДВ, бр.39/12.05.2021 г. и влязла 
в сила от деня на обнародването.  

В кратки срокове след влизане в сила на измененията в Наредба 
№2/23.02.2017 г., бяха предприети действия за одобряване от страна на 
Пленума на ВСС на разходи за заплащане на предвидените 
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възнаграждения на членовете на помощни атестационни комисии, като до 
30.06.2021 г., чрез корекции в бюджетните сметки на органите на съдебна 
власт, бяха изплатени 52 300 лв. за изготвени ЕФА с приети комплексни 
оценки от СК на ВСС до 31.05.2021 г. 

Така, през настоящия отчетен период дейността на Комисията по 
атестирането и конкурсите беше окончателно съобразена с въведените 
промени в областта на атестирането, като отчетените по-долу данни 
говорят за подобрена ефективност в работата на помощния орган, дължаща 
се именно на тези промени. 

 

I.1.ДЕЙНОСТИ ПО АТЕСТИРАНЕ 

 

Обособена по видовете атестиране, предвидени в чл.196 ЗСВ, 
дейността на Комисията има следното цифрово изражение: 

 
 

06.10.2020г. 
06.10.2021 г. 

 

За придобиване 
статут на 

несменяемост 

  

периодично 

 

предварително 

 

извънредно 

По 
чл.28, 
ал.2 
от 
ЗСВ 

Брой брой брой брой брой брой 

Открити 

процедури- 

261 

/при 112 за 
предходния 
мандат/  

 

54 ( 20,7% ) 

 

43 ( 16,5%  ) 

 

4 (1,5%  ) 

 

158 (60,5%) 

 

2 

Проведени 

процедури с 
решение на СК 
– 259  

/при 116 за 
предходния 
мандат/ 

 

     31 ( 11,9% ) 

 

   110( 42,5%  ) 

 

9 (3,5%  ) 

 

107 (41,3%) 

 

Неприключени 
преписки  

                                                376* 

                       /346, отчетени в края на предходния мандат/ 
 

 

 *забележка: По отношение отчетения брой неприключили преписки за атестиране следва да се 
има предвид, че само в периода 05.04.2021 г. – 04.10.2021 г. са открити 167 процедури по атестиране – 3 

за предварително атестиране, 47 за придобиване статут на несменяемост, 100 за извънредно атестиране и 
7 за периодично атестиране  

 

I.1.1.ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ  

 

През  отчетния период с решение на Комисията по атестирането и 
конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет са открити 
общо 261 процедури за атестиране спрямо 112 за предходния мандат на 
комисията. Големият брой открити процедури се дължи най – вече на 
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процедурите по извънредно атестиране, открити по повод участие на съдии 
в конкурси за повишаване в длъжност в органите на съдебна власт. 

Съобразени спрямо видовете атестиране - намаление в броя на 
откритите процедури се наблюдава при периодичното и предварително 

атестиране, като този факт е естествена последица от  цитираните по-горе 
промени от 2020 г. в материално – правните разпоредби на ЗСВ, с които 
съществено се редуцира кръга от субекти, които биха подлежали на такъв 
вид атестиране. 

В настоящия отчетен период периодичното атестиране все още 
продължава да има сравнително висок дял в процентно съотношение – 

16,5% спрямо всички открити процедури по атестиране, поради наличието 
на магистрати, които все още нямат проведено такова след атестирането за 
придобиване статут на несменяемост, но този процент ще продължи да се 
редуцира и в следващите години.  

Всички открити процедури по предварително атестиране касаят 
съдии, встъпили в органите на съдебна власт от първоначално  
назначаване, които имат натрупан стаж по чл.164 от ЗСВ и желаят 
повишаване на място в по-горен ранг. 

Атестирането за придобиване статут на несменяемост, подобно на 
отчетеното за предходния мандат на комисията, заема второ място в 
откритите процедури за мандата -  близо 21%. Като цяло този вид 
атестиране заема устойчиво място в общия брой открити процедури за 
атестиране. 

Както беше прогнозирано и в предходни отчети, извънредното 
атестиране към настоящия момент заема преобладаващия дял в откритите 
процедури по атестиране – 60,5%. Причината за  това се дължи на 
обявените през 2020 г. и 2021 г. конкурси за повишаване в длъжност в 
органите на съдебна власт и участието в тях на голям брой съдии, за които 
са налице предпоставките на чл.197, ал.5, т.1 от ЗСВ за провеждането на 
извънредно атестиране. Сравнително малък е делът на откритите 
процедури на основание чл.196, ал.1, т.4 във връзка с чл.197, ал.5, т.2 от 
ЗСВ, а именно участие в процедура по избор на административен 
ръководител. 

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.2.1. ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ  

 

За периода 06.10.2020 г. – 06.10.2021 г., с решения на Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет са проведени и приключени общо 259 

процедури за атестиране, по които Комисията по атестирането и 
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конкурсите е изготвила комплексна оценка. От приключилите 
атестационни процедури – две са с оценка „добра“, една с оценка 
„задоволителна“, но за нея все още предстои срок за обжалване пред ВАС, 
всички останали са приключили с оценка „много добра“. 

По-големият брой приключени процедури по атестиране спрямо 
предходния мандат 2019/2020 г. /116 бр./ се дължи на променената 
организация на работа в дейността по атестиране. Въвеждането на 
помощните атестационни комисии в органите на съдебна власт доведе до 
сравнително оптимизиране на срочността по изготвяне на предложенията 
за комплексна оценка на атестирания магистрат,  както и до възможността 
да се изготвят по-голям брой атестационни формуляри с оглед наличието 
на повече атестиращи органи. 

 

I.2.2.ВЪЗРАЖЕНИЯ срещу КОМПЛЕКСНИ ОЦЕНКИ 

 

Разгледаните от СК на ВСС възражения срещу определена 
комплексна оценка от КАК - СК са 11, от които 1 е уважено изцяло, 7 са 
уважени частично,  а 3 са оставени без уважение. 

По съдебен ред е обжалвано (1) едно решение на СК на ВСС срещу 
приета комплексна оценка от атестиране.  Решението е отменено от ВАС с 
мотиви за липсата на  съответните материално-правни предпоставки за 
атестиране на магистрата към момента на приемане на комплексната 
оценка. 

 

I.2.3.ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ  

 

От постъпилите 131 предложения за повишаване на място в по-

горен ранг през настоящия мандат на комисията,  127 са уважени от 
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 3 са оставени без уважение, 
поради липса на материално – правните предпоставки на чл.234 от ЗСВ, а 
едно предложение е оставено без разглеждане, тъй като съдията е 
придобил съответния ранг по реда на чл.233, ал.2 от ЗСВ. 

 

I.2.4.СТАНОВИЩА 

 

През отчетния период КАК е изготвила и предоставила на СК на 
ВСС общо 77 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 
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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. 

 



 

Приложение № 1 

  

 
 

Съдийска колегия Пленум ОСВ Щатна 
бройка Длъжност ОСВ Щатна 

бройка Длъжност

1
СК № 33/06.10.2020 г.,

т. 9. 1. - ОС - Търговище 1
заместник 

председател ОС - Търговище 1 съдия

Трансформиране на длъжността "зам. 
председател" в длъжност "съдия",  с цел 
съкращаване на съдийската бройка в ОС 

Търговище и разкриване в РС Плевен, поради 
обезпечаване на административния 

ръководител на РС Червен бряг и 
преназначаването му на длъжност съдия в РС 

Плевен по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.

2
СК № 33/06.10.2020 г.,

т. 9. 2. и т. 9. 3. 
ПЛЕНУМ № 25/08.10.2020г.,

д. т. 46. ОС - Търговище 1 съдия РС - Плевен 1 съдия

Оптимизиране на щатната численост във връзка с 
обезпечаване на административния ръководител 

на РС Червен бряг и преназначаването му на 
длъжност съдия в РС Плевен по реда на чл. 169, 

ал. 5 от ЗСВ.

3
СК № 33/06.10.2020 г.,

т. 8. 
ПЛЕНУМ № 25/08.10.2020г.,

д. т. 45. 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.

4
СК № 31/17.09.2020 г., т. 

8.

ПЛЕНУМ № 24/24.09.2020 г.,
 т. 3

/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.

5
СК № 36/20.10.2020 г., т. 

13.

ПЛЕНУМ № 26/22.10.2020г.,
т. 6. РС - Търговище 1 съдия

Оптимизиране на щатната численост във връзка с 
избора от друг ОСВ на адм. р-л на РС Търговище 
и обезпечаването на досегашния И.Ф. адм. р-л по 

реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ

6
СК № 36/20.10.2020 г., т. 

14.

ПЛЕНУМ № 26/22.10.2020г.,
т. 7. РС - Стара Загора 1 съдия

Оптимизиране на щатната численост във връзка с 
обезпечаване на И.Ф. адм. р-л на РС Гълъбово и 
преназначаването му на длъжност "съдия" в РС 

Стара Загора по реда на чл 169, ал. 5 от ЗСВ

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ В СЪДИЛИЩАТА В ПЕРИОДА от 08 ОКТОМВРИ 2020 г. до  08 ОКТОМВРИ 2021 г.

СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА
Основание:

                                                                                                  месец ОКТОМВРИ 2020г.

Решение по протокол на ВСС №№ 
по ред



Съдийска колегия Пленум ОСВ Щатна 
бройка Длъжност ОСВ Щатна 

бройка Длъжност

7

СК № 40/17.11.2020 г., т. 
8., считано от 

20.11.2020г.
- РС - Варна 1

заместник 
председател РС - Варна 1 съдия

Трансформиране във връзка с преназначаване на 
Ерна Жак Якова – Павлова – и. ф. 

административен ръководител - председател на 
Районен съд – Варна, на длъжност "съдия" в 
същия ОСВ, основание чл. 169 , ал. 5 от ЗСВ

8
СК № 41/24.11.2020 г., т. 

4.
- АС - Бургас 1

заместник 
председател АС - Бургас 1 съдия

Предложение от изпълняващ функциите 
„административен ръководител - председател“ 
на Апелативен съд - Бургас за трансформиране 

на 1 (една) длъжност „заместник на 
административния ръководител - заместник - 
председател“ в 1 (една) длъжност „съдия“ в 

съда.

Съдийска колегия Пленум ОСВ Щатна 
бройка Длъжност ОСВ Щатна 

бройка Длъжност

Оптимизиране на щатната численост във връзка с 
обезпечаване на младши съдия с продължен срок 

по чл. 240 от ЗСВ.

*Забележка: Длъжността е съкратена от РС 
Нова Загора временно и разкрита в РС Плевен 

до встъпването в длъжност на нов 
административен ръководител. /Мотиви по 

пр. на КАК - СК № 37/23.11.2020г., т. Р-8/
След провеждане на процедура за избор на нов 
административен ръководител и в случай, че 
бъде назначен съдия от органа за председател 

на съда, ще отпадне необходимостта от 
оптимизирането на щатната численост, 

като новоразкритата съдийска длъжност ще 
може да бъде възстановена отново по щата 

на Районен съд – Нова Загора.

Съдийска колегия Пленум ОСВ Щатна 
бройка Длъжност ОСВ Щатна 

бройка Длъжност

10
СК № 07/09.03.2021г., т. 

4
- РС - Благоевград 1

заместник 
председател РС - Благоевград 1 съдия

Предложение от административния 
ръководител - председател на Районен съд - 
Благоевград и молба от Гюлфие Мехмедова 

Яхова за освобождаване от заеманата 
длъжност „заместник на административния 

ръководител - заместник-председател“ на 
Районен съд - Благоевград и преназначаване на 

длъжност „съдия“ в Районен съд - Благоевград, 
на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ

11 ОС - Русе 1 съдия

12 ОС - Ловеч 1 съдия

13

ПЛЕНУМ № 05/25.03.2021г., 
т. 1.2. и 1.4., считано от 
25.03.2021г.

АдмС - Сливен 1 съдия АдмС - София-град 1 съдия

14

ПЛЕНУМ № 05/25.03.2021г., 
т. 1.3. и 1.5., считано от 
05.10.2021г.

АдмС - Ямбол 1 съдия АдмС - Пазарджик 1 съдия

15

ПЛЕНУМ № 05/25.03.2021г., 
т. 1.1. и 1.6., считано от 
05.01.2022г.

АдмС - Варна 1 съдия АдмС - Перник 1 съдия

16
СК № 10/30.03.2021г., т. 

21
- ОС - Видин 1

заместник 
председател ОС - Видин 1 съдия

Предложение от и.ф. административния 
ръководител - председател на Окръжен съд - 

Видин за трансформиране на 1 (една) длъжност 
„заместник на административния ръководител - 
заместник - председател“ в 1 (една) длъжност 

„съдия“ в съда.

Съдийска колегия Пленум ОСВ Щатна 
бройка

Длъжност ОСВ Щатна 
бройка

Длъжност

17

СК № 12/13.04.2021г., т. 
6, считано от 
19.04.2021г.

- РС - Варна 1 съдия РС - Варна 1
заместник 

председател

Предложение от административния 
ръководител – председател на РС – Варна за 

трансформиране на 1 (една) длъжност „съдия“ 
в 1 (една) длъжност „заместник на 

административния ръководител – заместник-
председател на РС– Варна и назначаване на 

Весела Иванова Гълъбова – Илиева – съдия в РС– 
Варна, на длъжността „заместник на 

административния ръководител – заместник-
председател“ на РС – Варна

№ 
по ред

                                                                                                  месец АПРИЛ 2021г.

Решение по протокол на ВСС № СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА
Основание:

№ 
по ред

                                                                                                  месец НОЕМВРИ 2020г.

Решение по протокол на ВСС № СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА
Основание:

№ 
по ред

                                                                                                  месец ДЕКЕМВРИ 2020г.

Решение по протокол на ВСС № СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА
Основание:

ПЛЕНУМ № 30/10.12.2020г.,
т. 1.

СК № 43/08.12.2020 г., 
т. 9.

9 съдия1РС - Плевенсъдия1РС - Нова Загора*

№ 
по ред

                                                                                                  месец МАРТ 2021г.

Решение по протокол на ВСС № СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА
Основание:

СК № 09//23.03.2021 г., т. 
13. 

Предложение от председателя на Върховния 
административен съд за оптимизиране щатната 

численост на административните съдилища.

СК № 06//23.02.2021 г., т. 
4. 

ПЛЕНУМ № 04/11.03.2021г., 
т. 1

Специализиран 
наказателен съд 2

Искане от административния ръководител на 
СНС за увеличаване щатната численост на съда с 

4  (четири) длъжности „съдия“.
съдия

 



 

Съдийска колегия Пленум ОСВ Щатна 
бройка Длъжност ОСВ Щатна 

бройка Длъжност

18
СК № 15/11.05.2021 г., 

д.т. 22
ПЛЕНУМ № 08/13.05.2021 г., 

д.т. 40. АдмС - София-област 1 съдия

Разкриване на 1 (една) длъжност „съдия” в 
Административен съд – София област във връзка 

с възстановяване на Десислава Христова 
Ахладова - Атанасова - министър на 

правосъдието в оставка на длъжност "съдия" в 
АдмС - София-област.

Съдийска колегия Пленум ОСВ Щатна 
бройка Длъжност ОСВ Щатна 

бройка Длъжност

19
СК № 24/22.06.2021г., т. 

22

ПЛЕНУМ № 12/24.06.2021г., 
д.т. 42 РС - Плевен 1 съдия РС - Тутракан 1 съдия

20
СК № 24/22.06.2021г., т. 

23

ПЛЕНУМ № 12/24.06.2021г., 
д.т. 43 РС - Исперих 1 съдия РС - Харманли 1 съдия

21
СК № 24/22.06.2021г., д.т. 

53

ПЛЕНУМ № 12/24.06.2021г., 
д.т. 44 РС - Балчик 1 съдия РС - Бургас 1 съдия

Съдийска колегия Пленум ОСВ Щатна 
бройка Длъжност ОСВ Щатна 

бройка Длъжност

22
СК № 28/13.07.2021г., т. 

15.2.
- Адмс - Смолян 1

заместник 
председател Адмс - Смолян 1 съдия

Предложение на и. ф. административен 
ръководител на Административен съд – Смолян 

за освобождаване на Добринка Иванова 
Грибачева от заеманата длъжност “заместник 

на административния ръководител“ и 
назначаване на длъжност „съдия“ в 

Административен съд – Смолян.

23
СК № 28/13.07.2021г., т. 

16.1.
- ОС - Търговище 1 съдия Адмс - Смолян 1

заместник 
председател

Предложение на административния 
ръководител на Окръжен съд – Търговище за 

трансформиране на свободна щатна длъжност 
„съдия“ в длъжност „заместник на 

административния ръководител“ и назначаване 
на Бонка Василева Янкова – съдия в Окръжен 

съд – Търговище, на длъжността „заместник на 
административния ръководител“ на Окръжен 

съд – Търговище.

24
СК № 28/13.07.2021г., т. 

20.2.
-

Софийски районен 
съд 1

заместник 
председател Софийски районен съд 1 съдия

25
СК № 28/13.07.2021г., т. 

20.3.1.
- РС - Монтана 1

заместник 
председател РС - Монтана 1 съдия

26
СК № 28/13.07.2021г., т. 

20.9.1.
- РС - Балчик 1

заместник 
председател РС - Балчик 1 съдия

27
СК № 28/13.07.2021г., 

д.т. 53.1. - ОС - Силистра 1
заместник 

председател ОС - Силистра 1 съдия

Молба на Людмил Петров Хърватев - 
изпълняващ функциите „административен 

ръководител“ на Окръжен съд - Силистра, за 
преназначаване на длъжност "съдия", на 

основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, в Окръжен съд - 
Силистра.

28 РС - Враца 1 съдия

29 РС - Монтана 1 съдия

30 РС - Раднево 1 съдия

31 РС - Чирпан 1 съдия

32 РС - Ивайловград 1 съдия

33 РС - Свиленград 1 съдия

34 РС - Нова Загора 1 съдия

35 РС - Балчик 1 съдия

36 РС - Добрич 1 съдия

37 РС - Разград 1 съдия

38 РС - Омуртаг 1 съдия

39 РС - Севлиево 1 съдия РС - Свищов 1 съдия

40 РС - Разград 1 съдия РС - Ихтиман 1 съдия

41  ВС - София 1 съдия РС - Сливница 1 съдия

                                                                                                  месец СЕПТЕМВРИ 2021г.

Съдийска колегия Пленум ОСВ Щатна 
бройка Длъжност ОСВ Щатна 

бройка Длъжност

42
СК № 33/28.09.2021 г.,

д.т. 47. 
ПЛЕНУМ № 17/30.09.2021 г.,

д.т. 15. Адмс - Габрово 1 съдия Върховен 
административен съд 1 съдия

Предложение от председателя на Върховния 
административен съд за съкращаване на 1 (една) 
свободна длъжност „съдия“ в Административен 
съд-Габрово и разкриване на 1 (една) длъжност 
„съдия“ във Върховния административен съд.

ПЛЕНУМ № 14/22.07.2021г., 
т. 2.1. - 2.20

СК № 28/13.07.2021г.,
 т. 20.1.1 - т. 20.15.2 съдия2РС - Пловдив

съдия3РС - Варна

Оптимизиране на щатната численост във връзка с 
обезпечаване на младши съдии с изтичащ срок по 

чл. 240 от ЗСВ през 2021г.

№ 
по ред

                                                                                                  месец ЮНИ 2021 г.
Решение по протокол на ВСС № СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

Основание:

№ 
по ред

Решение по протокол на ВСС № СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА
Основание:

                                                                                                  месец МАЙ 2021 г.

№ 
по ред

                                                                                                  месец ЮЛИ 2021 г.
Решение по протокол на ВСС № СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

Основание:

№ 
по ред

Решение по протокол на ВСС № СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

Основание:

Оптимизиране щатната численост на 
районните съдилища, свързано с назначаването 
на младшите съдии с продължен срок по чл. 240 
от ЗСВ, и във връзка с решение на Съдийската 

колегия на ВСС по Протокол № 26/29.06.2021 г., 
т. 10.

6 съдияСофийски районен съд

Оптимизиране щатната численост на районните 
съдилища, свързано с назначаването на младшите 
съдии с продължен срок по чл. 240 от ЗСВ, и във 
връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС 

по Протокол № 26/29.06.2021 г., т. 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдийска колегия Пленум ОСВ Щатна 
бройка Длъжност ОСВ Щатна 

бройка Длъжност

43
СК № 34/05.10.2021г., т. 

9.
- РС - Монтана 1 съдия РС - Монтана 1

заместник 
председател

Предложение от административния 
ръководител-председател на Районен съд - 
Монтана за трансформиране на 1 (една) 
свободна длъжност „съдия“ в длъжност 

„заместник на административния ръководител-
заместник-председател на Районен съд - 

Монтана

към 05.10.2021 г. ОБЩО СЪКРАТЕНИ 40 РАЗКРИТИ 43

ВКЛ. 
НОВОРАЗКРИТИ

3

Забележка:

№ 
по ред

                                                                                                  месец ОКТОМВРИ 2021 г.
Решение по протокол на ВСС № СЪКРАЩАВА РАЗКРИВА

Основание:

Маркираните в червен цвят длъжности и ОСВ са съкратени или разкрити временно.

Маркираните в син цвят, наклонени длъжности и ОСВ са в един и същи орган.

Маркираните в жълт цвят ОСВ и длъжности са новоразкрити.
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Вх. № и дата на уведомяване от адм. ръководител

Искане за 
УВЕЛИЧАВА

НЕ на 
длъжности

"съдия"

протокол КАК
РЕШЕНИЕ

протокол СК
РЕШЕНИЕ

1 РС Тутракан 2 1 0 1 49,75 41,72 27,50 26,37 49,75 51,02 27,50 32,24

Предложение от административния ръководител - 
председател на Районен съд - Тутракан  за увеличаване 
щатната численост на съда. (вх.№ ВСС-13200/15.12.2020 
г.)

1

КАК - пр. 01/18.01.2021г.
16.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да 

остави без уважение искането от 
административния ръководител - председател на 
Районен съд - Тутракан за увеличаване щатната 
численост на съда с 1 (една) длъжност „съдия“.

СК - пр. 02/26.01.2021г.
15. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от административния ръководител - 
председател на Районен съд - Тутракан за увеличаване щатната численост на 

съда с 1 (една) длъжност „съдия“.

КАК - пр. 02/25.01.2021г.
13.1. Предлага на Съдийската колегия да остави 
без уважение искането от административния 

ръководител – председател на Специализирания 
наказателен съд за увеличаване щатната 

численост на съда чрез разкриване на 4 (четири) 
нови длъжности „съдия“.

СК - пр. 03/02.02.2021г.
5.1. ОТХВЪРЛЯ предложението на Комисията по атестирането и конкурсите 

за оставяне без уважение искането от административния ръководител – 
председател на Специализирания наказателен съд за увеличаване щатната 
численост на съда чрез разкриване на 4 (четири) нови длъжности „съдия“.

5.2. ВРЪЩА предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за 
изискване на статистическа информация, включваща и данните от СИНС, и 
анализ на натовареността по видове дела на Специализирания наказателен 

съд от 2017 г. до сега, по отношение на брой дела общ характер и колко от тях 
са приключили с присъда или със споразумение, частни дела, искания за 
разрешение използването на специални разузнавателни средства, както и 

частичните прекратявания на дела със споразумение по отношение на един 
или няколко от подсъдимите. Да се изследват възможностите за съкращаване 

на длъжности в Окръжен съд – Русе, Окръжен съд – Ловеч, Окръжен съд – 
Добрич, Окръжен съд – Сливен и Окръжен съд – Перник.

3 РС Сливница 5 1 0 4 35,10 41,72 18,50 26,37 81,00 51,02 42,69 32,24

Искане от административния ръководител – председател 
на Районен съд – Сливница за увеличаване щатната 
численост на съда с 1 (една) щатна длъжност „съдия“. 
(вх.№ ВСС-3741/22.02.2021 г.)

1

КАК - пр. 07/08.03.2021г.
Предлага на СК на ВСС да остави без уважение 

искането

СК пр. 09/23.03.2021г.
ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител - 

председател на Районен съд - Сливница за увеличаване щатната численост на 
Районен съд - Сливница чрез разкриване на нова длъжност „съдия“, до 

приключване на процедурата по прекратяване на командироването на съдия  
Кристина Тодорова.
СК - 10/30.03.2021г.

19.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на административния 
ръководител на Районен съд - Сливница за прекратяване командироването на 

съдии от Районен съд - Сливница.
19.2. ИЗПРАЩА решението по т. 19.1 на административния ръководител 

на Районен съд - Сливница, за сведение.  
СК - пр. 13/20.04.2021г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от административния ръководител - 
председател на Районен съд - Сливница за увеличаване щатната численост 

на съда с 1 (една) щатна длъжност „съдия“.

4 РС Ихтиман 4 1 0 3 45,67 41,72 32,21 26,37 60,89 51,02 42,94 32,24

Искане от административния ръководител – председател 
на Районен съд – Ихтиман  за разкриване на 1 (една) 
щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман. (вх.№ 
ВСС-4735/24.02.2021 г.)

1

КАК - пр. 07/08.03.2021г.
Предлага на СК на ВСС да остави без уважение 

искането

СК пр. 09/23.03.2021г.
14.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на административния ръководител 
- председател на Районен съд-Ихтиман за увеличаване щатната численост на 

Районен съд-Ихтиман чрез разкриване на нова длъжност „съдия“.
14.2. ИЗПРАЩА преписката на Комисия „Съдебна карта, натовареност и 

съдебна статистика“ за произнасяне по искането на председателя на Районен 
съд-Ихтиман за откомандироване на съдия Анелия Маринова Игнатова от 

Софийския окръжен съд.

СК 12/13.04.2021г.Р Е Ш И:
ОСТАВЯ без разглеждане предложението на Комисия „Съдебна карта, 
натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия на ВСС 

относно искане на административния ръководител на Районен съд - 
Ихтиман за прекратяване на командироването на съдия от Районен съд - 

Ихтиман.

5 ОС Видин 10 1 2 6 1 8,00 13,88 4,42 7,86 8,00 16,97 4,42 9,61

Искане от изпълняващ функциите „административен  
ръководител-председател“ на Окръжен съд - Видин за 
увеличаване на щатната численост на Окръжен съд - 
Видин с 1 (една) щатна бройка за „съдия“. 
(вх.№5194/11.03.2021 г.)

1

КАК пр. 09/22.03.2021г.
5.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да 
остави без уважение искането от изпълняващ 
функциите „административен  ръководител-

председател“ на Окръжен съд - Видин за 
увеличаване щатната численост на Окръжен съд 

– Видин, чрез разкриване на 1 (една) нова 
длъжност „съдия“. 

5.2. Указва на и.ф. административния 
ръководител на ОС – Видин, че е налице 

възможност за увеличаване броя на съдиите в 
органа, чрез трансформиране на 1 (една) 

длъжност „заместник на административния 
ръководител – заместник председател” в 1 (една) 

длъжност „съдия”, за което може да направи 
предложение.

СК пр. 10/30.03.2021г.
21.1. ОСТАВЯ без уважение искането от изпълняващ функциите 

„административен ръководител-председател“ на Окръжен съд - Видин за 
увеличаване щатната численост на Окръжен съд - Видин, чрез разкриване на 

1 (една) нова длъжност „съдия“.

21.2. НАМАЛЯВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, от 2 (две) на 1 (една) 
щатните длъжности „заместник на административния ръководител - 

заместник-председател“ на Окръжен съд - Видин, като ТРАНСФОРМИРА 1 
(една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител-

заместник-председател“ в 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд - 
Видин, считано от датата на вземане на решението.

6 РС Севлиево 4 1 0 3 44,38 38,43 40,29 30,89 47,33 47,31 42,98 38,03

Предложение от административния ръководител-
председател на Районен съд - Севлиево за увеличаване 
щатната численост на съда с 1 (една) длъжност „съдия“. 
(вх.№ВСС-12339/23.08.21 г.)

1

КАК - пр. 32/27.09.2021г.

16.1. Предлага на Съдийската колегия на ВСС да 
остави без уважение искането от 

административния  ръководител – председател 
на Районен съд - Севлиево за увеличаване 

щатната численост на Районен съд - Севлиево, 
чрез разкриване на 1 (една) длъжност „съдия“.

СК - пр. 34/05.10.2021г.

16. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от административния  ръководител 
– председател на Районен съд - Севлиево за увеличаване щатната численост 
на Районен съд - Севлиево, чрез разкриване на 1 (една) длъжност „съдия“.

23
Специализиран 
наказателен съд2

СК - пр. 06/23.02.2021г.

4.1. ДА СЕ УВЕЛИЧИ щатната численост на Специализирания наказателен 
съд с 2 (две) длъжности „съдия“.

4.2. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС, 
ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна 

длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Русе, считано от датата на вземане на 
решението.

4.3. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС, 
ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна 

длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Ловеч, считано от датата на вземане на 
решението.

4.4. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС, 
ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 2 (две) щатни 

длъжности „съдия“ в Специализирания наказателен съд, считано от датата на 
вземане на решението.

4.5. ВНАСЯ предложението в следващото заседание на Пленума на ВСС за 
разглеждане и произнасяне.

4.6. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния 
ръководител – председател на Специализирания наказателен съд за 

увеличаване щатната численост на съда с над 2 (две) до 4 (четири) щатни 
длъжности „съдия“.

КАК пр. 04/08.02.2021г. 
8.1. Не приема предложението за разкриване на 2 
(две) нови длъжности „съдия“ в Специализирания 

наказателен съд. 

8.2. ОТКРИВА съгласувателна процедура за 
съкращаване на 1 (една) свободна длъжност 

„съдия" в ОС Перник, ОС Русе, ОС Добрич, ОС 
Ловеч и ОС Сливен и разкриването й в 

Специализирания наказателен съд. 

8.2.1. Да се изиска от административните 
ръководители становища относно 

възможността за съкращаване на 1 (една) 
свободна длъжност „съдия" в Окръжен съд - 
Перник, ОС Русе, ОС Добрич, ОС Ловеч и ОС 

Сливен, както и информация в кое отделение на 
съда се намира тази длъжност – гражданско, 

търговско или наказателно. 

8.8. Да се изиска информация от Специализирания 
наказателен съд по отношение на приключилите 
с присъда дела от общ характер за 2017 г., 2018 г и 

2019 г., има ли данни за колко от подсъдимите 
делото е приключило със споразумение.

8.9. След обобщаване на получената информация, 
същата да се предостави на Съдийската колегия 

на ВСС. 

КАК - пр. 05/15.02.2021г.
2. Предоставя обобщената информация на 

Съдийската колегия за заседанието й, насрочено 
на 23.02.20221 г. 

4

Искане от административния ръководител - председател 
на Специализирания наказателен съд за увеличаване на 

щатната численост на съда чрез разкриване на 4 (четири) 
нови длъжности „съдия“.

13,8825,021931 9,6127,3316,9728,787,8623,76

№ СЪД

Щатна численост  НАТОВАРЕНОСТ ПО ЩАТ
ГОДИШНА  2019 г. Искане за УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТДействителна натовареност

за цялата 2019 г.

1 2 3 4 9 105 6 7 1511 128 13 14

ИСКАНИЯ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ОСВ, ОСТАВЕНИ БЕЗ УВАЖЕНИЕ 

19181716


