
 

                РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

        В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т 

 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2014 ГОДИНА 

 

/приета с решение на КПА по протокол № 2/14.01.2014 г., изменена с 

решение на КПА по протокол № 33/03.06.2014 г./  

 

 

 

1. Изготвяне и публикуване на шестмесечни отчети за работата 

на Комисията- срок - постоянен. 

2. Изготвяне на преглед на съдебната практика относно 

повишаването в по-горен ранг на съдия, прокурор и следовател – срок - 

първо полугодие на 2014 г. 

3. Изготвяне на Правила за повишаване в по-горен ранг и 

възнаграждение на съдия, прокурор и следовател - срок – до края на 2014 

г. (съобразно промени в ЗСВ). 

4. Внасяне във ВСС за приемане на изменение и допълнение на 

Методика за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен 

ръководител и заместник на административния ръководител - срок – 

първо полугодие на 2014 г. 

5. Подпомагане ВСС при уеднаквяване на практиката, свързана с 

повишаване в по-горен ранг на съдии, прокурори и следователи; 

атестиране и приемане на комплексни оценки и конкурси – срок - 

постоянен. 



6. Провеждане на срещи с помощните атестационни комисии по 

апелативни райони, с оглед уеднаквяване на практиката по атестиране и 

повишаването в по-горен ранг на съдии, прокурори и следователи - срок - 

постоянен. 

7. Провеждане на срещи с представители на Инспектората към 

ВСС, с оглед синхронизиране на плановите проверки на ИВСС и 

планираните процедури по атестиране на КПА за 2014 г. - срок - 

постоянен. 

8. Провеждане на среща с представители на Германската 

фондация за международно правно сътрудничество, на която ще бъде 

разгледана международната практика за атестиране на магистрати в 

различните държави - срок – първо полугодие на 2014 г. 

9. Провеждане на дискусионен форум на теми „Атестиране на 

магистрати” и „Конкурси на магистрати” с лектор Петер Верндл, бивш 

президент на Висшия областен съд в Бамберг, Германия, на 24-26 

февруари 2014 г. 

10. Актуализиране и поддържане на персонални данни на 

съдиите, прокурорите и следователите – срок- постоянен. 

11. Планиране на процедурите за атестиране за 2015 г. на съдии, 

прокурори и следователи - срок - второ полугодие на 2014 г. 

12. Планиране на длъжности за младши съдии и младши 

прокурори – срок – първо полугодие на 2014 г. 

13. Обявяване и провеждане на конкурси за младши съдии и 

младши прокурори – срок – първо полугодие на 2014 г. 

14. Довършване на обявените през 2013 г. процедури за избор на 

административни ръководители – срок  - първо полугодие на 2014 г. 

15. Довършване на конкурсите за първоначално назначаване от 

2013 г. като се обявят такива за заемане на свободните длъжности в 



окръжен съд и окръжна прокуратура и се проведат обявените вече 

конкурси за апелативен съд – гражданска, търговска и наказателна 

колегии, апелативна прокуратура и административен съд – срок – първо 

полугодие на 2014 г. 

16. Довършване на конкурсите за повишаване и преместване в 

административните съдилища и апелативните прокуратури, обявени през 

2013 г. – срок – първо полугодие на 2014 г. 

17. Обявяване на свободните длъжности за административни 

ръководители съгласно чл. 167, ал. 2 и чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ и провеждане 

на процедури по избора - срок – постоянен (съобразно изтичащия 

мандат) . 

18. Откриване на процедури за преназначаване без конкурс по 

реда на чл. 194 от ЗСВ – срок постоянен 

19. Изготвяне и приемане на график за обявяване на конкурси в 

отделните органи на съдебната власт- срок първо полугодие на 2014 г. 

График :  

А. За заемане на длъжността „съдия” във Върховен 

административен съд, Върховен касационен съд и районните съдилища, 

след обобщаване на информацията за наличието на свободни длъжности в 

тези органи - срок второ полугодие на 2014 г. 

Б. За заемане на длъжността „съдия” в апелативните съдилища, 

специализирания наказателен съд, окръжните и административните 

съдилища, след обобщаване на информацията за наличието на свободни 

длъжности в тези органи - срок второ полугодие на 2014 г. 

В. За заемане на длъжността „прокурор” във Върховна 

административна прокуратура, Върховна касационна прокуратура и 

районните прокуратури, след обобщаване на информацията за наличието 

на свободни длъжности в тези органи - срок второ полугодие на 2014 г. 



Г. В периода м. юни - м. юли 2014 г. за заемане на длъжността 

„прокурор” в апелативните прокуратури, специализираната прокуратура и 

окръжните прокуратури, след обобщаване на информацията за наличието 

на свободни длъжности в тези органи - срок второ полугодие на 2014 г. 

20. Планиране на свободните длъжности за младши съдии и 

младши прокурори във връзка с обявяването на конкурс през януари 2015 

г. - срок ноември - декември 2014 г. 

21. Анализ на приложението на Правилата за провеждане на 

конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално 

назначаване и за повишаване в длъжност и преместване, приети на 

07.03.2013 г., спрямо проведените конкурси и при необходимост – проект 

за изменения и допълнения /съвместно с КПВ/ - срок първо полугодие на 

2014 г. 

 


