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I. ВЪВЕДЕНИЕ

Наръчникът за подпомагане на дейността на помощните 

атестационни комисии (ПАК) е изработен в рамките на проекта 

по Оперативна Програма Административен Капацитет „Компе-

тентни и мотивирани магистрати и съдебни служители“, съфи-

нансиран от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален 

фонд и осъществен от Консорциум „Юнайтет Кънсалтънтс“ в 

периода 27 април – 27 октомври 2009 г.

Текстът на Наръчника е подготвен от работна група в 

състав:

Катя Дормишева – експерт, „Юнайтед Кънсалтънтс“

Фани Найденова – съдия във Върховен Административен 

Съд

Светлозара Анчева – съдия във Върховен Администрати-

вен Съд

Мария Иванова – съдия във Върховен Касационен Съд

Милена Жабинска – експерт, Върховен Касационен Съд

Авторите на Наръчника изразяват искрена благодарност 

за съдействието на Георги Шопов – член на Висшия Съдебен 

Съвет; Галина Захарова – член на Висшия Съдебен Съвет; 

Саша Харитонова – експерт от Висшия Съдебен Съвет.

Основна цел на Наръчника е да предостави практическа ин-

формация и насоки за подпомагане на дейността на членовете на 

помощни атестационни комисии в съответствие с действащата 

нормативна уредба и добри практики в процеса на атестиране 

на магистрати.
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II. ПРАВИЛА ПРИ СФОРМИРАНЕ 
НА ПОМОЩНИ АТЕСТАЦИОННИ 

КОМИСИИ ЗА МАГИСТРАТИ

При осъществяване на правомощията си, определени в Конституцията 
на Република България и съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 10 от За-
кона за съдебната власт Висшият съдебен съвет (ВСС) извършва атестиране 
на съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и 
заместниците на административните ръководители. 

За целта ВСС избира от своя състав постоянна Комисия по предложе-

нията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, която про-
вежда атестирането на съдиите, прокурорите, следователите, административ-
ните ръководители и заместниците на административните ръководители. 

На основание чл. 209а от Закона за съдебната власт Висшият 

съдебен съвет приема Наредба за показателите и реда за атестира-

не на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и 

заместник на административния ръководител.

За осъществяване на правомощието си Комисията по предложенията и 
атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС се подпомага от 
помощни атестационни комисии, които се формират в отделните звена 
на съдебна власт. 

Помощните атестационни комисии се създават в съответните органи на 
съдебната власт като се сформират от трима членове, съответно: съдии, про-
курори или следователи.

Помощните атестационни комисии подпомагат дейността на Вис-
шия съдебен съвет в процеса на атестиране на магистрати – съдии, прокуро-
ри и следователи, съгласно разпоредбата на чл. 204 от Закона за съдебната 
власт
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Компетентни органи и процедура 

по сформиране на ПАК

Изключително правомощие на Комисията по предложенията 

и атестирането към ВСС е преценката да възложи или не на по-

мощна атестационна комисия да извърши проверка на дейността 

във връзка с атестирането на съдия, прокурор или следовател, 

административен ръководител или заместник на административ-

ния ръководител.

При преценка да се възложи проверката на помощна атес-

тационна комисия, Комисията по предложенията и атестирането 

към ВСС изпраща писмено уведомление до съответния ад-
министративен ръководител на съд или прокуратура, ком-

петентни да извършат атестирането чрез помощна атестационна 

комисия.

Определяне състава на помощната атестационна ко-
мисия се извършва от административния ръководител на 
съответния орган на съдебната власт – съд, прокурату-
ра или следствие, на случаен принцип чрез компютърна 
програма за избор от списъчния състав на магистратите в 
съответния съд, прокуратура или следствие.

В състава на помощната атестационна комисия не може да 
участва административният ръководител и заместник на адми-

нистративния ръководител на съответния съд, прокуратура или 

следствие, където ще се сформира помощната атестационна ко-

мисия.

Членовете на помощната атестационна комисия се опреде-

лят измежду съдиите, прокурорите и следователите от съответ-

ния компетентен при атестирането орган на съдебната власт, 

чиято специализация кореспондира с материята, по която 

работи атестираният.
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При невъзможност да се сформира ПАК от съответния 

съд или прокуратура поради липса на съдии или прокурори с по-

висок ранг от този на атестирания, административният ръко-
водител на съответния съд или прокуратура уведомява за 
това писмено Комисията по предложенията и атестирането 
към ВСС.

На проверка от помощните атестационни 

комисии подлежат:

– съдии от районните, окръжните, Софийски градски съд, 

административните и апелативните съдилища, военно-ок-

ръжни съдилища, военно-апелативен съд; 

– прокурори от районни прокуратури, окръжни прокурату-

ри, Софийска градска прокуратура, военно-окръжни про-

куратури, апелативни прокуратури и военно-апелативна 

прокуратура;

– следователи от окръжните следствени отдели в окръжни-

те прокуратури, вкл. следствения отдел в Софийска градс-

ка прокуратура, следователи от Националната следствена 

служба.

На проверка от помощните атестационни комисии подлежат 

административни ръководители и заместници на адми-

нистративните ръководители на:

– районните, окръжните, административните, апелативните 

съдилища и Софийски градски съд;

– военно-окръжните съдилища и военно-апелативния съд;

– районните, окръжните, апелативни прокуратури и Софийс-

ка градска прокуратура;

– военно-окръжните прокуратури и военно-апелативна про-

куратура.

Съдиите от Върховен касационен съд и Върховен админис-

тративен съд, прокурорите от Върховна касационна прокура-

тура и Върховна административна прокуратура и завеждащите 
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специализираните отдели на Национална следствена служба се 

атестират непосредствено от Комисията по предложенията и 

атестирането към ВСС, поради което настоящият наръчник не 

се отнася за тяхното атестиране.

Основания за атестиране

Атестиране на магистрати се провежда:

– за придобиване статут на несменяемост;

– за повишаване в длъжност или преместване;

– за повишаване в ранг;

– периодично – на всеки пет години от последното атестира-

не до навършване на 60-годишна възраст;

– за назначаване на административен ръководител или замест-

ник на административен ръководител.

Същност, предмет и последици от атестирането

Атестацията представлява обективна оценка на професио-

налните, делови и нравствени качества на магистрата, проявена 

в дейността му за определен период от време.

Комплексната оценка от атестирането може да е положи-
телна или отрицателна.

Оценката при атестирането има значение за придобиване 

статут на несменяемост и оставане в системата на съдебната 

власт, за придобиване на ранг и израстване в кариерата, за зае-

мане на административна длъжност.

Отрицателната оценка при атестиране влияе негативно на 

професионалното развитието на магистрата, като:

– не може да придобие статут на несменяемост магистрат с 

отрицателна комплексна оценка и същият се освобождава 

от заеманата длъжност;

– отрицателната оценка е пречка за получаване на поощрения 

и награди;
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– отрицателна оценка при периодично проведено атестира-

не е пречка за заемане на административна длъжност и за 

кандидатстване за такава длъжност за определен период от 

време, когато може да се извърши следващото атестиране. 

При отрицателна оценка следващото атестиране се извърш-

ва не по-рано от 2 години.

– при освобождаване от длъжност съдия, прокурор или сле-

довател с повече от 10 години стаж на такава длъжност има 

право на еднократно парично обезщетение, но това право 

не може да бъде упражнено – обезщетението не се изпла-

ща, когато комплексната оценка от последната атестация на 

съдията, прокурора или следователя е отрицателна.

Придобитият ранг при атестиране е от значение и при осво-

бождаване на магистрат, тъй като при последващо назначение 

той запазва ранга, който е имал при освобождаването си.

Резултатът от атестирането има значение за получаване на 

поощрения и награди, които са показател за високи професио-

нални постижения.

Това налага атестирането да бъде извършено от независи-

ми, безпристрастни, незаинтересовани магистрати, компетентни 

в материята, която специализира атестирания магистрат в пери-

ода на атестиране. Изготвеният обобщен доклад и предлагана 

оценка следва да са обосновани с обективни, достоверни, пълни 

и конкретни данни от дейността на атестирания магистрат, въз 

основа на подробна и задълбочена проверка на относимите към 

атестирането източници на информация.

Проверка на дейността на атестирания

Периодът на дейността на магистрата, който подле-

жи на проверка във връзка с атестирането е три години 

преди датата на решението за атестиране.
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Срок за извършване на проверката на ПАК – 14 дни, 

като срокът е инструктивен.

Този период обикновено е свързан с голям обем постанове-

ни актове и дейност по образуване, придвижване и прикрючване 

на дела и преписки. Проверката следва да приключи с обобщен 

доклад и предложена комплексна оценка в 14-дневен срок и този 

срок задължава помощната атестационна комисия да планира и 

организира извършване на проверката на дейността на магист-

рата, включително и с проверка на място и лични впечатления 

от работата на магистрата. Това налага членовете на помощна-

та атестационна комисия да са с по-голям професионален опит, 

който се определя от по-високия ранг и заемана длъжност. Спе-

циализацията в материята е водещо при определяне членовете 

на помощната атестационна комисия.

Определящо за пълнотата на проверката е определянето на 

броя и вида на постановените актове, които ще бъдат проверени, 

за да се стигне до обективна оценка при атестирането. Броят на 
прoверените преписки и дела ще се определи от всяка по-
мощна атестационна комисия при конкретната атестация, 
но същият не може да бъде по-малко от 15 броя от всички 
постановени актове от атестирания магистрат за периода 
на атестацията, като се проверяват определен брой дела, разг-

леждани през различни години от периода на атестация.

Предмет на атестиране е квалификацията, достиженията 

и професионалната пригодност на магистрата съобразно нор-

мативно определените общи и специфични критерии за атес-

тиране.

Сформиране на ПАК

След получаване на писмото от Комисията за предложени-

ята и атестирането към ВСС за сформиране на помощна атес-

тационна комисия, административният ръководител пристъпва 
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към избора на членове на принципа на случаен подбор чрез ком-

пютърно разпределение.

Състав на помощните атестационни комисии 

според Наредбата за атестиране

Чл. 69. (1) Помощните атестационни комисии се формират от трима 
членове съответно съдии, прокурори или следователи, както следва:

1. при атестиране на съдии:

а) районен съдия, административен ръководител на районен съд, 
заместник на административен ръководител на районен съд – трима съдии 
от съответния окръжен съд, а по отношение на Софийския районен съд – от 
Софийския градски съд;

б) окръжен съдия, вкл. съдия от Софийски градски съд, администрати-
вен ръководител и заместник на административен ръководител на окръжен 
съд, вкл. на Софийски градски съд – трима съдии от съответния апелативен 
съд; 

в) административен съдия, административен ръководител и замест-
ник на административен ръководител на административен съд – трима 
съдии от ВАС;

г) съдия във военен съд, административен ръководител и заместник на 
административен ръководител на военен съд – трима съдии от военноапела-
тивния съд;

д) апелативен съдия и съдия във военноапелативния съд, администрати-
вен ръководител и заместник на административен ръководител на апелативен 
съд, административен ръководител и заместник на административен ръково-
дител на военноапелативния съд – трима съдии от ВКС;

2. при атестиране на прокурори:

а) прокурор от районна прокуратура, административен ръководител и 
заместник на административен ръководител на районна прокуратура – трима 
прокурори от съответната окръжна прокуратура, а по отношение на Со-
фийска районна прокуратура – от Софийска градска прокуратура;

б) прокурор от окръжна прокуратура, вкл. от Софийска градска про-
куратура, административен ръководител и заместник на административен 
ръководител на окръжна прокуратура, вкл. на Софийска градска прокура-
тура – трима прокурори от съответната апелативна прокуратура; 
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в) прокурор от военно-окръжна прокуратура, административен ръко-
водител и заместник на административен ръководител на военно-окръж-
на прокуратура – трима прокурори от военно-апелативна прокуратура;

г) прокурор от апелативна прокуратура, прокурор от военно-апела-
тивна прокуратура, административен ръководител и заместник на адми-
нистративен ръководител на апелативна прокуратура, административен 
ръководител и заместник на административен ръководител на военно-
апелативна прокуратура – трима прокурори от ВКП.

3. при атестиране на следователи:
а) следовател в окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура, 

следствен отдел в СГП, завеждащи отдели на окръжните следствени отдели и 
следствения отдел в СГП – трима следователи от НСлС; 

б) следовател в НСлС – трима завеждащи специализирани отдели в 
НСлС; 

(2) В състава на помощната атестационна комисия не може да 
участва:

1. административен ръководител и заместник на административния 
ръководител;

2. лице, по отношение на което е наложено дисциплинарно наказание 
или мярка „обръщане на внимание“ по чл. 327 от Закона за съдебната власт;

3. лице, когато атестирането се провежда по отношение лично на него, 
на негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвър-
та степен или по сватовство до трета степен включително;

4. лице, по отношение на което поради други обстоятелства може да се 
предполага, че е предубедено или заинтересовано от вземането на опреде-
лено решение.

Определяне на членовете на помощната 
атестационна комисия
Чл. 70. (1) Членовете на помощната атестационна комисия се посочват 

със заповед на административния ръководител на съответния компетентен 
при атестирането орган на съдебната власт съобразно принципа на случай-
ния подбор чрез електронно разпределение.

(2) Членовете на помощната атестационна комисия се определят из-
между съдиите, прокурорите и следователите от съответния компетентен при 
атестирането орган на съдебната власт, чиято специализация кореспондира с 
материята, по която работи атестираният.

(3) Атестираният може да присъства при случайния подбор чрез елект-
ронно разпределение на членовете на помощната атестационна комисия.
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Административният ръководител издава заповед за назна-

чаване на помощната атестационна комисия. В заповедта се 

удостоверяват обстоятелствата по чл. 69 и чл. 70 от На-

редбата за атестиране;посочват се поименно членовете на 

ПАК, тяхната длъжност, ранг и специализация по материя.

Към заповедта се прилага акта за определянето на лицата 

въз основа на принципа на случайния подбор чрез електронно 

разпределение.

III. ПРАВИЛА ПРИ СФОРМИРАНЕ НА 
ПОМОЩНИ АТЕСТАЦИОННИ КОМИСИИ 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 
И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ

На проверка от помощните атестационни комисии под-
лежат административни ръководители и заместници на адми-

нистративните ръководители на съдилищата и прокуратурата, 

както следва:

– председателите и заместник председателите на районни, ок-

ръжни, административни и апелативни съдилища;

– председателите и заместник председателите на военни съди-

лища;

– председателят на военно-апелативния съд;

– районни, окръжни и апелативни прокурори и заместниците им;

– военно-окръжни прокурори и заместниците им;

– военно-апелативен прокурор.

Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върхов-
ния административен съд, главният прокурор и директорът на Националната 
следствена служба, който е и заместник на главния прокурор по разследването 
не подлежат на атестиране от помощни атестационни комисии, а непос-
редствено от постоянната комисия по предложенията и атестирането към ВСС.
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Общи, специфични и допълнителни критерии 

за атестиране на административен ръководител 

и заместник на административен ръководител

При атестиране на административен ръководител и замес-

тник на административния ръководител освен дейността, пок-

риваща общите и специфични критерии, на проверка подлежи и 

дейността, свързана с допълнителните критерии за администра-

тивен ръководител и заместник на административния ръководи-

тел, съобразно с разпоредбите на ЗСВ и Наредбата.

Наредба за атестиране

Чл. 12 (1) Атестирането на квалификацията на съдия, прокурор или 
следовател се провежда въз основа на общи и специфични критерии.

(2) Атестирането на административен ръководител и заместник на адми-
нистративен ръководител обхваща:

1. оценка на квалификацията му като съдия, прокурор или следовател 
съобразно общите и специфични критерии за атестиране; 2. оценка на про-
фесионалната му пригодност за ръководна длъжност въз основа на допълни-
телни критерии.

(3) По смисъла на тази наредба критериите за атестиране са признаци, 
които определят квалификацията, достиженията и професионалната пригод-
ност към конкретната длъжност на съдия, прокурор, следовател, администра-
тивен ръководител и заместник на административния ръководител.

(4) Общите критерии са единни за всички магистрати, специфични-
те критерии са диференцирани съобразно спецификата на дейността на 
съдиите, прокурорите и следователите, а допълнителните се отнасят само за 
административните ръководители и техните заместници.

Помощната атестационна комисия за атестиране на адми-

нистративен ръководител и заместник на административния ръ-

ководител следва да установи данни за обосноваване критериите 

за оценка за заемане на ръководна длъжност – способност за ра-

бота в екип и разпределение на задачи в него, способност за взе-

мане на решения и представителност, като информацията, съдъ-

ржаща такива данни, следва да е документално обоснована.
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Източници на информация по отделните 

показатели за оценка по общите, специфични 

и дпълнителни критерии за атестиране

• отчетните доклади за дейността на съда и прокурату-
рата, чийто административен ръководител или заместник 

на административния ръководител е атестирания;

• друга предоставена информация от ВСС във връзка с 
образуването и движението на делата;

• предоставени от ВСС данни за поощрения или награж-
давания на атестирания административен ръководител;

• данни от други институции, където е административният 

ръководител е реализирал професионални изяви;

• отчетените данни от дейността на органа който ад-
министративния ръководител ръководи, следва да се 
съпоставят с други равни по степен органи на съдебна 
власт, поради което информация следва да се събере и за 

други равни по степен съдилища или прокуратури;

• сформираните помощни атестационни комисии за провер-

ка дейността на административен ръководител следва да 

анализират всички относими дейности към задължения-

та на административните ръководители, съобразно разпо-

редбите на ЗСВ, касаещи:

– общото организационно и административно ръководство на 

съответния съд и прокуратура;

– своевременно изготвяне и представяне на административ-

ния ръководител на горестоящия съд годишните доклади 

за дейността на съответния съд или прокуратура;

– своевременно изготвяне и представяне на ВСС и на Ми-

нистъра на правосъдието на информации, справки и ста-

тистически данни в електронна форма;

– своевременно изготвяне и представяне на Инспектората 

към Висшия съдебен съвет обобщена информация за об-

разуването, движението и приключването на преписките и 

делата;
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– организиране публикуването на влезлите в сила актове и 

актуална информация по преписки и дела, както и на го-

дишния отчетен доклад на страницата на съответния съд и 

прокуратура в интернет;

За административен ръководител на съд или прокуратура се 

назначава лице, което има положителна оценка от последната 

атестация. Така че всяка атестация, независимо дали е за несме-

няемост, за придобиване на ранг, или за заемане на длъжност на 

административен ръководител или за заместник на администра-

тивния ръководител има значение за съответния атестиран, тъй 

тя има действие за определен период от време и същата, вече 

изготвена, ще бъде преценявана при кандидатстване в същия 

период за длъжност на административен ръководител или за-

местник на административния ръководител в съответен съд или 

прокуратура.

IV. СПЕЦИФИКИ ПРИ СФОРМИРАНЕТО НА 
ПОМОЩНИ АТЕСТАЦИОННИ КОМИСИИ 

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА ОРГАНА 
НА СЪДЕБНА ВЛАСТ

За атестиране на съдиите, прокурорите и следователите се 

създават помощни атестационни комисии в съответните органи 

на съдебна власт съобразно йерархията, както следва:

Помощни атестационни комисии в съдилищата:

– помощна атестационна комисия в съответния окръжен 

съд, сформиранa от трима окръжни съдии за атестиране 

на районен съдия, административен ръководител на райо-

нен съд и заместник на административния ръководител на 

районен съд;
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– помощна атестационна комисия в Софийски градски 

съд, сформирана от трима градски съдии за атестиране на 

съдия от Софийски районен съд, административен ръко-

водител и заместник на административния ръководител на 

Софийски районен съд;

– помощна атестационна комисия в съответния апелати-

вен съд, сформирана от трима апелативни съдии за атес-

тиране на съдия от окръжен съд, административен ръко-

водител на окръжен съд и заместник на административния 

ръководител на окръжен съд, като за атестиране на съдия 

от Софийски градски съд помощна атестационна комисия 

се сформира в Софийски апелативен съд;

– помощна атестационна комисия във военно-апелатив-

ния съд, сформирана от трима военно-апелативни съдии 

за атестиране на военно-окръжен съдия, администрати-

вен ръководител на военно-окръжен съд и заместник на 

административния ръководител на военно-окръжен съд;

– помощна атестационна комисия във Върховния касацио-

нен съд, сформирана от трима върховни съдии за атести-

ране на съдия от апелативен съд, включително и съдия от 

военно-апелативен съд, административен ръководител на 

апелативен съд и заместницик на административния ръ-

ководител на апелативен съд, включително и на военно-

апелативен съд;

– помощна атестационна комисия във Върховния админис-

тративен съд, сформирана от трима върховни съдии за 

атестиране на съдия от административен съд, администра-

тивен ръководител на административен съд и заместник на 

административния ръководител на административен съд.

При сформиране на помощна атестационна комисия в 

Софийски градски съд за атестиране на съдия от Софийски 

районен съд следва да се съобрази, че съгласно разпоредбата 

на чл. 233, ал. 2 (Доп. – ДВ, бр. 33 от 2009 г.) съдиите в район-
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ния съд в град София са с ранг на съдия в окръжен съд. При 

атестиране на съдия от Софийски районен съд, придобил два 

ранга на място, т.е. с ранг „съдия в апелативен съд“, член на по-

мощна атестационна комисия в Софийски градски съд не може 

да бъде съдия със същия ранг – „съдия в апелативен съд“.

При сформиране на помощна атестационна комисия в 

Апелативен съд София за атестиране на съдии от Софийски 

градски съд следва да се съобрази, че съгласно разпоредбата 

на чл. 233, ал. 2 (Доп. – ДВ, бр. 33 от 2009 г.) съдиите в градс-

кия съд в град София са с ранг съдия в апелативен съд.

Помощни атестационни комисии в прокуратурата:

– помощна атестационна комисия в съответната окръж-

на прокуратура, сформирана от трима прокурори от ок-

ръжна прокуратура за атестиране на прокурор от районна 

прокуратура, административен ръководител и заместник на 

административен ръководител на районна прокуратура;

– помощната атестационна комисия в Софийска градска 

прокуратура, сформирана от трима прокурори от град-

ска прокуратура за атестиране на прокурор от Софийска 

районна прокуратура, на административен ръководител и 

заместник на административен ръководител на Софийска 

районна прокуратура.

При сформиране на ПАК в Софийска градска прокуратура 

за атестиране на прокурор от районната прокуратура в град Со-

фия следва да се съобрази, че съгласно разпоредбата на чл. 233, 

ал. 3 прокурорите в районната прокуратура в град София са с 

ранг на прокурор в окръжна прокуратура;

– помощната атестационна комисия в съответната апе-

лативна прокуратура, сформирана от трима прокурори 

от апелативна прокуратура за атестиране на прокурор от 

окръжна прокуратура, административен ръководител и 

заместник на административен ръководител на окръжна 
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прокуратура, като за атестиране на прокурор от Софийс-

ка градска прокуратура, административен ръководител и 

заместник на административния ръководител на Софийс-

ка градска прокуратура, помощна атестационна комисия 

се сформира в Софийска апелативна прокуратура.

При сформиране на помощна атестационна комисия в Апе-

лативна прокуратура град София за атестиране на прокурор 

от градска прокуратура в гр. София следва да се съобрази, че 

съгласно разпоредбата на чл. 233, ал. 3 прокурорите в градска-

та прокуратура в град София са с ранг на прокурор в апела-

тивна прокуратура;

– помощна атестационна комисия във военно-апелативна 

прокуратура за атестиране на прокурор от военно-ок-

ръжна прокуратура, административен ръководител и за-

местник на административен ръководител на военно-ок-

ръжна прокуратура;

– помощна атестационна комисия във Върховна касацион-

на прокуратура за атестиране на прокурор от апелативна 

прокуратура, прокурор от военно-апелативна прокуратура, 

административен ръководител и заместник на администра-

тивен ръководител на апелативна прокуратура, админист-

ративен ръководител и заместник на административен 

ръководител на военно-апелативна прокуратура.

При проверка в прокуратурата помощната атестационна 

комисия съобразява, че прокуратурата е единна и централи-

зирана, което включва правото на по-горестоящият по длъж-

ност прокурор и прокурорът от по-горестоящата прокура-

тура да извършва действия, включени в компетентността на 

подчинените му прокурори. За разлика от съдилищата, които 

имат компетентност определена в ЗСВ и съответните процесуал-

ни кодекси и изземането на дела подсъдни на друг съд следва да 

се отчете като нарушение на правомощията на съответния адми-

нистративен ръководител-председател на съд, за прокуратурата 
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в ЗСВ е заложено това правомощие на изземване на преписки от 

по-долустоящия прокурор за разглеждането им от по-горестоящ 

прокурор. Това специално, законово скрепено правомощие след-

ва да се отчита при атестирането на прокурорите и следователи-

те, както и на административните ръководители и заместниците 

на административните ръководители в прокуратурата.

Помощни атестационни комисии

в следствените органи:

– помощна атестационна комисия в Национална следстве-

на служба, сформирана от трима следователи за атести-

ране на следовател от окръжен следствен отдел в окръжна 

прокуратура, следствен отдел в Софийска градска проку-

ратура, завеждащи отдели на окръжните следствени отде-

ли и следствения отдел в Софийска градска прокуратура;

– помощна атестационна комисия в Национална следстве-

на служба, формирана от трима завеждащи специализира-

ни отдели в НСлС за атестиране на следовател в НСлС.

За атестиране на следовател постоянната комисия за предло-

женията и атестирането към ВСС изпраща писмо до директора 

на Национална следствена служба, който осъществява админис-

тративно и организационно ръководство на следователите и слу-

жителите в Националната следствена служба за сформиране на 

помощна атестационна комисия към НСлС, на която възлага про-

верка на дейността на следовател във връзка с атестирането му.

При атестиране на следовател помощната атестационна коми-

сия следва да отчита обстоятелството, че окръжните следствени 

отдели са към съответните окръжни прокуратури и да съобразява 

горестоящия орган по ЗСВ, указанията, на когото са задължител-

ни за изпълнение от долустоящия в йерархията следовател.
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V. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА 
НА СЛУЧАЕН ПОДБОР ПРИ СФОРМИРАНЕТО 
НА ПОМОЩНИ АТЕСТАЦИОННИ КОМИСИИ

Изборът на членове на помощната атестационна комисия се из-
вършва от административния ръководител на компетентния за атести-
рането орган на съдебна власт на случаен принцип чрез компютърно 
разпределение измежду всички съдии, прокурори или следователи от 
съответния съд, прокуратура или следствие, с изключение на тези, за 
които са налице пречки по закон да участват в атестирането на съответ-
ния атестиран магистрат.

Атестираният може да присъства при избора на членове на 

ПАК.

За да може да упражни правото си на участие при избора на 

ПАК, атестираният следва да бъде уведомен за мястото, датата и 

часа на избора и в случай на непреодолима пречка за участието му, 

при изрично заявено искане за лично участие, да се насрочи нова 

дата и час, за който атестирания отново да бъде уведомен лично. 

При компютърния избор на случаен принцип на членове на 

помощната атестационна комисия, от общия списъчен състав 

съдии, прокурори или следователи от съответния съд, прокура-

тура или следствие, където ще се сформира помощната атеста-

ционна комисия предварително се изключват тези магистра-

ти, които по закон нямат право да участват или за които 

има основания за отвод, а именно:

– административния ръководител и заместника/заместни-

ците на административния ръководител;

– лице, по отношение на което е наложено дисциплинарно 

наказание или мярка „обръщане на внимание“ по чл. 327 

от ЗСВ;
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– лице, което е заинтересовано от атестирането в случай 

на атестиране на негов съпруг, лице, с което фактически 

живее на съпружески начала, роднина по права линия, по 

съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до 

трета степен включително или когато поради други обсто-

ятелства може да се предполага, че ще е предубедено или 

заинтересовано от извършваното атестиране.

Наличието на визираните обстоятелства следва да се уста-

новят и съобразят от административния ръководител предва-

рително, преди въвеждане на избора и съответните лица да се 

изключат с цел проверката на дейността и атестирането да се 

извърши от помощна атестационна комисия, членовете на която 

да са обективни, безпристрастни и незаинтересовани от резул-

тата на атестирането.

Основания за отвод могат да бъдат и лични взаимоотно-

шения между атестирания и член на ПАК, които биха се отра-

зили на безпристрастността и обективността на оценките на 

атестирания.

Като лични взаимоотношения следва да се отчете настоящо-

то или в миналото съвместно съжителство на съпружески нача-

ла или когато атестирания и атестиращия са бивши съпрузи.

Съответният административенръководител на съдебния ор-

ган, където се създава ПАК следи за основания и наличие на пред-

поставки за отвод и при установено безспорно наличие на такива, 

изключва съответния съдия, прокурор или следовател от списъка 

за определяне на случаен принцип на членове на комисията.

Изключването на определени магистрати от компютър-

ния избор следва да се отрази в протокол, в който те да бъ-

дат упоменати поименно, както и причините, поради които 

се изключват от избора.
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При атестиране на конкретен магистрат се съобразява струк-

турата на съответния съд, прокуратура следствен отдел и при-
надлежността на атестирания към колегия или отделение на съд, 
респективно – принадлежността на прокурор или следовател в 
съответен отдел на компетентната за атестирането прокуратура 
или НСлС.

При избор на членове на помощна атестационна комисия 
само между съдии, прокурори или следователи със специали-
зация в материя еднаква или съпоставима с тази, която е спе-
циализирана от атестирания магистрат, се съставя протокол, в 
който се отразява това обстоятелство и поименно се изброяват 
имената на магистратите, които участват в случайния подбор за 
членове на помощната атестационна комисия.

В случай на атестиране на магистрат, упражняващ дейност 
за периода на атестирането в специализирано по материя отде-
ление, атестирането следва да се извърши от помощна атеста-
ционна комисия от отделение със същата специализация от го-
рестоящия съд.

На практика, в съдилищата с по-голяма натовареност и по-
голям числен състав, съществува подразделение на граждански-
те дела на: брачни и търговски.

В по-големите административни съдилища съществуват от-
деления, разглеждащи дела от определен вид материя като: да-
нъчни дела, дела за обществено осигуряване, дела по ЗУТ, дела 
по ЗАНН. При атестиране на магистрат, който е специализирал 
в подвид материя – брачни, търговски, данъчни и пр. специа-
лизирани по материя дела, изборът на членове на помощната 
атестационна комисия следва да се извърши отново на случаен 
принцип, но измежду съдиите от съответните колегии, отделе-
ния или отдели от горестоящия съд, където ще се сформира по-
мощната атестационна комисия, които разглеждат дела или пре-
писки от съответната материя, по която е работил атестирания 

магистрат в периода за атестиране.
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Този принцип е приложим и при атестиране на прокурор или 

следовател.

Целта на изключването е спазване принципа на законност, 

безпристрастност и обективност на членовете на помощната 

атестационна комисия.

От друга страна, предварителното изключване на определе-

ни магистрати преодолява основанията за отвод или самоотвод 

и необходимостта от повторен избор на членове на помощната 

атестационна комисия, водещ до забавяне на процеса на сфор-

миране на помощната атестационна комисия, респективно – за-

бавяне процеса на атестиране.

Протоколите за предварително изключване на магистрати от из-
бора за членове на помощната атестационна комисия и за избор само 
между магистрати, съобразно специализация по материя, както и 
компютърна разпечатка с избора и въведените поименни списъци на 
магистрати за избор, се прилагат към заповедта на административния 
ръководител на съответния съд, прокуратура или следствие, който е 
компетентен да определи членовете на помощната атестационна ко-
мисия за извършване на атестирането.

В случай на атестиране на магистрат, който е работил без 

специализация по материя, подборът за членове на помощната 

атестационна комисия е измежду всички магистрати от съот-

ветния орган на съдебна власт, извършващ атестирането.

Когато е налице специализация по материя по отношение 
на дейността на атестирания, изборът на членове на помощна-
та атестационна комисия се прави измежду само тези съдии, 
прокурори и следователи, които имат специализация в материя, 
съпоставима с тази на атестирания. 

Въз основа на направения избор на членове на случаен при-
нцип, административният ръководител издава заповед за по-
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сочване на членове на помощна атестационна комисия. Прото-

колите от случайния избор заедно с компютърната извадка 

задължително се прилагат към заповедта за определяне на 

помощната атестационна комисия.

• Заповедта се връчва на членовете на помощната атеста-

ционна комисия.

• Със заповедта за определяне членове на помощната атес-

тационна комисия се запознава и атестирания магистрат.

• С връчване на заповедта започва да тече срок от 24 часа за 

отводи и самоотводи.

• Произнасянето по искането за отвод е в срок от 24 часа от 

възражението.

VI. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ

• Възлагането на помощна атестационна комисия да извър-

ши проверка на дейността на атестирания съдия, прокурор 

или следовател, административен ръководител или замес-

тник на административния ръководител, се извършва по 

преценка на Комисията по предложенията и атестирането 

към ВСС.

• Възлагането се извършва с писмено уведомление изпра-

тено от Комисията по предложенията и атестирането към 

ВСС до административния ръководител на съответния 

съд, прокуратура или НСлС, компетентни да извършат 

атестирането на съдия, прокурор, следовател, админист-

ративен ръководител или заместник на административен 

ръководител.

• След извършения случаен подбор на членовете на по-

мощната атестационна комисия, административ-

ният ръководител на съответния съд, прокуратура 
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или следствие издава заповед за посочване на членове-

те на помощната атестационна комисия с така опре-

делените трима магистрати, съответно съдии, прокурори 

или следователи, които да извършат атестирането на съдия, 

прокурор или следовател, за който е получено писменото 

уведомление от ВСС.

Съдържание на заповедта 

за посочване на членове на ПАК

• дата и място на издаване на заповедта;

• имената и длъжността на всеки член;

• специализация по материя;

• начинът, по който е направен избора;

• името и длъжността на атестирания магистрат; 

• вида на атестирането;

• срока, в който да се извърши атестирането като в случаите, 

като този срок да не бъде по-малък от 14 дни общо; при 

необходимост следва да се съобрази и време за командиро-

ване на членовете на помощната атестационна комисия в 

друг град в съответния съд или прокуратура, включително 

и следствен отдел към съответната прокуратура; команди-

роването се извършва от съответния дминистративен ръ-

ководител, издал заповедта за сформиране на ПАК;

• към заповедта следва да се приложат протоколи и ком-

пютърна извадка от направения избор на членове на по-

мощната атестационна комисия.

В случай на изключване на определени магистрати от избо-

ра или направен избор само измежду определен брой магистра-

ти се отразява в протокол, в който се обосновава изключването 

или специалния подбор за избор, който протокол се прилага към 

заповедта на административния ръководител за назначаване на 

помощната атестационна комисия.
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Данните относно персоналния състав на помощната атес-

тационна комисия се съобщават незабавно на атестирания и на 

членовете на помощната атестационна комисия, които своевре-

менно, но не по-късно от 24 часа, могат да направят мотивиран 

отвод на лице от състава на помощната атестационна комисия 

или мотивиран самоотвод.

Произнасянето по отвода е не по-късно от 24 часа от иска-

нето за отвод.

VII. ПЛАНИРАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ

Членовете на избраната помощната атестационна комисия 

планират проверката в съответния съд, прокуратура или следс-

твие с оглед посочения срок в заповедта на административния 

ръководител за извършване на проверката. 

За планираната проверка на място следва да се уведоми 

съответния административен ръководител, за да осигури усло-

вия за работа на комисията, както и предварително да подготви 

необходимата информация за атестирания.

Атестирания също може да бъде уведомен за планирана-

та проверка на място, за да има възможност да предостави до-

пълнителна информация за дейността си, която не е отчетена в 

съответните статистически данни. 

Във връзка с извършване на атестирането помощната 
атестационна комисия има правомощия:

• да изисква всякаква писмена и устна информация, съдър-

жаща данни относно показателите за атестиране по общи и 

специфични критерии, а за административните ръководи-

тели и заместинк на административния ръководител – ин-

формация и по допълнителните критерии за атестиране; 
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• да се срещне и да събеседва с атестирания, като приеме по-

дадената от него писмена и устна информация, съдържаща 

относими данни към атестирането;

• да изисква от съответния административен ръководител 

данни за общата натовареност на съдебния район, както и 

конкретни данни за атестирания;

• по своя преценка да изисква информация от ВСС по пред-

ставените отчети от съответното звено на съдебна власт, 

включително информация за върнати дела от по-горна ин-

станция и основанията за това; 

• по своя преценка да изисква информация от инспектората 

при ВСС;

• да посети органа на съдебната власт, където атестирания 

упражнява дейността си и да извърши проверка на място 

и чрез непосредствени и лични впечатления да формира 

обективна оценка по показателите за атестиране.

VIII. МЕТОДИ НА АТЕСТИРАНЕ. 
ПРОВЕРКИ НА ОБРАЗУВАНЕТО И 

ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛА И ПРЕПИСКИ

Методи на атестиране

Наредба за атестиране
Чл. 53. Атестирането на съдия, прокурор, следовател, административен 

ръководител и заместник на административен ръководител се извършва чрез:
1. количествено оценяване на квалификацията, достиженията и профе-

сионалната пригодност на атестирания въз основа на статистически данни;
2. качествено оценяване на работата им въз основа на статистически 

данни;
3. непосредствено наблюдение;
4. лични впечатления;
5. анализ на достоверна писмена информация, относима към предмета 

на атестирането.
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Помощната атестационна комисия провежда проверка на 

дейността на магистрата, който подлежи на атестиране, изготвя 

обобщен доклад по показателите, установени в ЗСВ и Наредба-

та, който представя на Комисията по предложенията и атести-

рането на съдии, прокурори и следователи към ВСС и предлага 

комплексна оценка на съответния атестиран магистрат.

Общата проверка включва запознаване с преписките или 

делата, които са разпределени на атестирания от съответния ад-

министративен ръководител както като брой, така и като вид от 

съответната материя/материи.

Проверки на образуването и движението 

на дела и преписки

Конкретната проверка от членовете на ПАК включва запоз-

наване със съдебните актове, постановени от атестирания в пе-

риода на атестирането, като конкретните съдебни актове /мини-
мум 15 за целия период на атестиране/, с които се запознава 

ПАК, се определят на случаен принцип от деловодната сис-
тема на съответния съд, прокуратура или следствие. Конкрет-
ният брой на актовете се определя от ПАК в съответствие и 
с общия брой разгледани дела или преписки за атестирания 
период.

Проверката на административен ръководител и заместник 

на административния ръководител включва данни за изпълнение 

на задълженията им, съобразно ЗСВ.

Проверката включва:

– спазване принципа на случайния подбор при разпределе-

ние на делата, съобразно изискването на чл. 9 от Закона 

за съдебната власт, което се установява с помощта на ком-

пютърен специалист от съответния съд, прокуратура или 

следствие и се проверява дали делата или преписките са 
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разпределени чрез въвеждането им в системата за елект-

ронно разпределение съобразно поредността на постъп-

ването им. При атестиране на заместник на администра-

тивния ръководител проверката за спазване принципа на 

случайния подбор се извършва в рамките на колегията 

или отделението от съответния съд, за което отговаря 

съответния заместник на административния ръководител, 

а в прокуратурата и следствените служби – в рамките на 

отдела, за който отговаря съответния ръководител.

Помощната атестационна комисия може да извърши про-

верка в съответния съд или прокуратура, където атестирания 

магистрат упражнява дейността си.

Административният ръководител и служители от админист-

рацията на съда и прокуратурата, към който принадлежи атести-

рания, дължат на членовете на помощна атестационна комисия 

същото уважение, което се дължи към постоянната комисия към 

ВСС и са длъжни да оказват съдействие и отзивчивост при пре-

доставяне на информация, касаеща дейността на атестирания 

магистрат за периода на атестиране, включваща: 

– статистически данни за атестирания и съдебния район, в 

който упражнява дейността;

– разпределените му за периода на атестиране дела и пре-

писки по брой и вид;

– предоставяне достъп до изготвените от атестирания ма-

гистрат актове;

– предоставяне данни от съдебни регистри;

– предоставяне достъп до деловодната и информационна 

система на съответния съд или прокуратура;

– предоставяне данни за поощрения или наказания и съот-

ветните актове за това;

– предоставяне данни за професионалните му достижения, 

включително извън работното му място;
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– предоставяне данни за поведението му на работното мяс-

то и извън него;

– предоставяне данни за друга обществена ангажираност.

При атестиране за повишаване в ранг проверката следва 

да осигури обективни доказателства за доказана висока квали-

фикация и образцово изпълнение на служебните задължения на 

атестирания магистрат, при каквито предпоставки, визирани в 

ЗСВ може да се придобие по-високия ранг.

При атестиране на следовател проверката следва да об-

хване онези актове на атестирания следовател, които установя-

ват умения за планиране и структуриране на действията в до-

съдебното производство и изпълнение на писмените указания и 

разпореждания на прокурора.

Административният ръководител на съда или прокурату-

рата, където се извършва проверката на атестирания магистрат 

следва да определи съдебен секретар или деловодител от адми-

нистрацията на съда, който да е изцяло на разположение на ко-

мандированите членове от комисията за периода на проверката.

Атестираният магистрат се уведомява за проверката на мяс-

то и може да осъществява личен контакт с комисията и да пре-

доставя допълнителна информация за цялостната си дейност, 

относима към показателите за атестиране.

Определените от помощната атестационна комисия дела и 

преписки за проверка следва да се предоставят от администра-

тивния ръководител на органа на съдебна власт където се извър-

шва проверката на място. 

При проверката следва да се даде възможност за цялостно 
проследяване развитието на дело или преписка, включва-
ща датите на образуване и приключване на делото, прове-

дени съдебни заседания, причини за отлагане на заседания, из-

готвените протоколи и акта, с който е приключило делото или 

преписката. 
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При проверката следва да се установи и резултатът от 
инстанционния контрол върху акта, ако е проведен такъв, 

поради което делото или преписката следва да се предостави с 

всички приложения.

ПАК проверява всички изцяло отменени актове през 
периода на атестацията.

Информацията следва да е относима към показателите, 

обуславящи изводите за оценка по отделните критерии за атес-

тиране – общите, и спефицични и допълнителни критерии за 

атестиране, визирани в ЗСВ и Наредбата.

При проверка в прокуратурата помощната атестационна ко-

мисия съобразява, че прокуратурата е единна и централизира-

на, което включва правото на по-горестоящият по длъжност 

прокурор и прокурорът от по-горестоящата прокуратура да 

извършва действия, включени в компетентността на подчи-

нените му прокурори, и писмено да спира и да отменя разпо-

режданията им в определените със закон случаи. 

При проверка на място следва да се отчита изпълнение от 

страна на атестирания прокурор или следовател на писмени-

те разпореждания на по-горестоящия по длъжност прокурор 

или следовател, които са задължителни за подчинените му про-

курори и следователи. 

Проверка следва да се направи и на такъв вид разпорежда-

ния, които може да не са включени в информационната сис-

тема като образувани преписки, но са разгледани от атести-

рания магистрат.

Достоверността на представената на компетентните атести-

ращи органи информация за дейността на атестирания се гаран-

тира от ръководителя на органа, откъдето е предоставена, а по 
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отношение на информацията за поведението на атестирания – от 

членовете на съответната комисия за професионална етика.

Покриване на показателите с данни от достоверна и пълна 

информация обуславят обективност на оценката по отделните 

критерии за атестиране.

Дейността на ПАК приключва с изготвяне на обобщен до-
клад за резултатите от проверката, който съдържа и предложе-

ние за комплексна оценка.

IX. ПОДХОД ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО 
НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА 

ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ РАБОТАТА НА 
АТЕСТИРАНИЯ СЪДИЯ ИЛИ ПРОКУРОР 

В СЪДЕБНА ЗАЛА

Този подход включва наблюдение от членовете на ПАК в 

съдебна зала за придобиване на преки впечатления от работата 

на атестирания. Тази проверка има за цел събиране на данни за 

начина, по който атестирания води съдебно заседание, цялост-

ното му поведение в съдебната зала и отношението му към стра-

ните в процеса. 

Когато атестацията се извършва на прокурор, се проверява 

неговото участие в съдебния процес при разпит на страните, на 

свидетелите и на вещи лица и даването на заключения по делата, 

по които той участва.

Наредба за атестиране

Чл. 61. (1) Качеството на работата на съдия, прокурор или следовател 
се оценява и въз основа на анализ на фактите, установени в рамките на 
осъществено непосредствено наблюдение.

(2) Непосредственото наблюдение се извършва чрез:
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а) цялостна проверка на конкретни преписки и дела, по които е работил 
атестираният в периода на атестиране, относно образуването, движението, 
приключването им и качеството на постановените актове;

б) непосредствени впечатления от работата на съдиите и прокурорите 
при посещения в съдебна зала.

(3) За изграждане на достатъчни и убедителни впечатления от непос-
редственото наблюдение компетентните атестиращи органи проверяват не 
по-малко от 15 броя избрани на случаен принцип преписки и дела, по които е 
работил атестираният в периода на атестиране и всички постановени от него 
изцяло отменени актове, както и посещават поне едно съдебно заседание с 
участието на атестирания съдия или прокурор.

X. ОРГАНИЗИРАНЕ 
НА СЪБЕСЕДВАНИЯ

Членовете на ПАК организират събеседвания с атестирания 

магистрат за обсъждане на целите на атестирането, както и за 

добиване на лични впечатления за магистрата.

При събеседването могат да се обсъждат въпроси, свързани 

с работата по разглежданите дела и преписки, които са предмет 

на проверката след случайния избор на комисията.

XI. ОЦЕНКА НА БРОЙ, ВИД, СЛОЖНОСТ 
И ТЕЖЕСТ НА ПРЕПИСКИТЕ И ДЕЛАТА

Тази оценка е от съществено и основно значение за форми-

ране на комплексната оценка от атестирането.
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Количествено оценяване на работата на 

атестирания магистрат по брой дела

• Количественото оценяване на работата на атестирания ма-

гистрат се извършва въз основа на предоставените статис-

тически данни за периода на атестиране за броя на дела-
та и преписките, по които е работил атестирания, както 

следва:

Наредба за атестиране
Чл. 54. (1) Количественото оценяване на работата на съдия се 

извършва въз основа на следните основни статистически данни:
1. относно броя и вида на висящите дела и времева им продължител-

ност:
а) до три месеца;
б) от три до шест месеца;
в) от шест месеца до една година;
г) над една година;
Чл. 55. (1) Количественото оценяване на работата на прокурор се 

извършва въз основа на следните основни статистически данни:
1. Относно образуването и движението на преписките:
а) общ брой възложени преписки и дела;
б) предмет на преписките и делата, вкл.: изготвени обвинителни актове, 

предложения за споразумения, бързи и незабавни полицейски производс-
тва, изпълнения на присъди, дежурства и извършване на лични проверки, 
постановления за спиране и прекратяване, прекратени наказателни произ-
водства от съда;

в) досъдебни производства, взети на специален отчет;
г) брой проведени и приключени разследвания;
Чл. 56. (1) Количественото оценяване на работата на следовател се 

извършва въз основа на следните основни статически данни:
1. Относно обема на работа съобразно приключените дела:
а) приключени дела срещу известен извършител с обвинителни заклю-

чения, заключения с мнение за прекратяване или спиране на наказателното 
производство;

б) приключени дела срещу неизвестен извършител със заключения с 
мнение за прекратяване или спиране на наказателното производство;

в) дела, останали на производство в края на периода на атестиране над 
два месеца, над четири месеца, над шест месеца;
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• При оценката се вземат предвид данни относно:

– Брой на висящи дела и преписки в началото на периода на 

атестиране;

– Брой на разпределени дела и преписки за периода на атес-

тиране;

– Общ брой дела и преписки;

– Брой приключени дела и преписки през периода на атес-

тиране;

– Брой висящи дела и преписки в края на периода на атести-

ране.

v ИНФОРМАЦИЯ:

Изисква се незабавно от съответния административен ръко-

водител, който я предоставя в тридневен срок.

v КОНСТАТАЦИИ:

– Натовареност на атестирания спрямо общата натоваре-

ност на един магистрат в съответния съд;

– Натовареност на атестирания спрямо средната натоваре-

ност на един магистрат в тази категория съдилища;

Количествено оценяване на работата на 

атестирания магистрат по видове дела

• ПАК извършва проверката съобразно кодирането на дела-

та и преписките по предмет в информационната система на 

съответния орган на съдебна власт.

• ИНФОРМАЦИЯ:

Изисква се незабавно от съответния административен ръко-

водител, който я предоставя в тридневен срок.
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• КОНСТАТАЦИИ:

– Натовареност с оглед фактическа сложност и събиране на 

доказателства;

– Натовареност с оглед правна сложност;

Оценяване на работата на атестирания магистрат въз основа 

на сложността на делата и преписките

• Сложността се определя в зависимост от вида дела и пре-

писки и е свързана с:

– Отклонения във връзка със страните;

– Отклонения във връзка с предмета;

• Фактическата сложност на делата и преписките е свърза-

на и с доказателствата, с които се попълва делото

• Правната сложност на делата и преписките се определя 

от правната квалификация на иска в гражданското произ-

водство; от правното основание за издаването на админис-

тративен акт в административното производство и от прав-

ната квалификация в наказателното производство

• ИНФОРМАЦИЯ:

– Проверява се представителната извадка на случаен при-

нцип на определен брой дела, по които атестираният е бил 

докладчик или е работил през периода на атестиране;

– Проверяват се постановените от него изцяло отменени 

актове;

• КОНСТАТАЦИИ:

– Натовареност на атестирания с оглед сложност на разг-

лежданите и приключени от него дела и преписки;

– Ниво на правни знания;

– Ниво на професионални умения;
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– Достижения на атестирания;

– Слабости.

Оценяване на работата на атестирания магистрат въз основа 

на тежестта на делата и преписките

Тежестта на делата и преписките е:
– Фактическа и

– Правна.

Качествено оценяване на работата 

на атестираните магистрати

Наредба за атестиране
Чл. 57. Оценката на качеството на работата на съдиите, прокурорите и 

следователите се извършва след анализ на фактите, установени в рамките 
на инстанционния контрол относно постановените от тях актове съобразно 
спецификите на отделните професии.

Чл. 58. (1) Качественото оценяване на работата на съдия се извър-
шва въз основа на следните основни статистически данни:

1. съотношение между приключените, подлежащите на обжалване и 
обжалваните актове;

2. брой потвърдени, изцяло отменени, изменени актове, прекратени 
производства и основанията за това;

3. брой уважени жалби за бавност. 
(2) Съответните статистически форми за отчет на съдилищата, утвър-

дени от Висшия съдебен съвет с протокол № 3/21.01.2009 г., диференци-
рат относимите към атестирането на съдия основни статистически данни 
по ал. 1 според спецификата на дейност на отделните органи на съдебната 
власт, специализация на атестираните по материя, видовете дела и видовете 
постановени съдебни актове.

Чл. 59. (1) Качественото оценяване на работата на прокурорите се 
извършва въз основа на следните основни статистически данни:

1. брой потвърдени, изцяло отменени или изменени актове и основанията 
за това;
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2. брой оправдателни присъди по внесени обвинителни актове и основа-
нията за това;

3. брой на делата, върнати за доразследване и основанията за това
(2) Съответните статистически форми за отчет на прокуратурата дифе-

ренцират относимите към атестирането на прокурор основни статистически 
данни по ал. 1 според спецификата на дейност на отделните органи на съдеб-
ната власт, специализацията на атестираните, видовете преписки и дела и 
постановените по тях актове.

Чл. 60. (1) Качественото оценяване на следователите се извършва 
въз основа на следните основни статистически данни:

1. Съпоставимост между актовете на следователя и прокурора:
а) брой обвинителни заключения и съответен брой обвинителни актове;
б) брой заключения с мнение за прекратяване и съответен брой поста-

новления за прекратяване;
в) брой заключения с мнение за спиране и съответен брой постановле-

ния за спиране;
2. брой на делата, върнати от съда за доразследване. 
(2) Съответните статистически форми за отчет на Националната следс-

твена служба диференцират относимите към атестирането на следовател 
основни статистически данни по ал. 1 според спецификата на дейността на 
Националната следствена служба и окръжните следствени отдели в окръж-
ните прокуратури, вкл. следствения отдел в Софийската градска прокуратура, 
специализацията на атестираните, видовете възложени и приключени дела, 
видовете постановени актове.

• ИНФОРМАЦИЯ:

– Проверява се представителната извадка на случаен при-

нцип на определен брой дела, по които атестираният е бил 

докладчик; 

– Проверяват се постановените от него изцяло отменени 

актове.

• КОНСТАТАЦИИ:

– Натовареност на атестирания с оглед тежест на свърше-

ните от него дела;
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– Ниво на правни знания;

– Професионални умения;

– Достижения;

– Слабости.

XII. ПРИМЕРНО ПОПЪЛНЕНИ РАЗДЕЛИ 
ОТ ЕДИННИЯ ФОРМУЛЯР

Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

А. Съдии

1
Брой, вид, сложност и тежест на преписките и делата – Способност за справяне с 
натовареност, обем на реално положения от атестирания труд, достижения и ниво 
на правните му знания и умения

1.1. Първоинстанционни дела

граждански търговски администр. НДОХ НДЧХ ЧНД АНД

1.2. Въззивни дела

граждански търговски НДОХ НДЧХ

1.3. Касационни дела

граждански търговски администр. НДОХ НДЧХ АНД

Констатации:
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Допълнителни индекси

Индекс, отразяващ общата натовареност на съответния съдебен район 
и орган на съдебната власт, както и натовареност на атестирания

Констатации:

Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

Б. Прокурори

1. Брой, вид, сложност и тежест на преписките и делата – Способност за справяне с 
натовареност, обем на реално положения от атестирания труд, достижения и ниво 
на правните му знания и умения

Наказателни преписки 
и дела от общ характер

Наказателни 
преписки и дела 

от частен характер

Административни 
дела

Граждански 
дела

1.1. Общ брой възложени преписки

1.2. Предмет

Изготве-
ни обви-
нителни 
актове

Предло-
жения за 
споразу-
мение

Приключе-
ни бързи и 
незабавни 
полицейски 
производства

Изпъл-
нение на 
присъди

Дежурства и 
извършване 
на лични 
проверки

Постанов-
ления за 
спиране и 
прекратя-
ване

Прекра-
тени на-
казателни 
произ-
водства 
от съд

1.3. Брой досъдебни производства, взети на специален отчет

1.4. Брой проведени и приключени разследвания.

Констатации:
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Допълнителни индекси

Индекс, отразяващ общата натовареност на съответния съдебен район 
и орган на съдебната власт, както и натовареност на атестирания

Констатации:

Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

В. Следователи

1.
Брой, вид, сложност и тежест на преписките и делата – Способност за 
справяне с натовареност, обем на реално положения от атестирания труд, 
достижения и ниво на правните му знания и умения

1.1 Приключении дела срещу известен извършител

Обвинителни 
заключения

Заключения с мнение 
за прекратяване

Заключения с
 мнение за спиране

1.2 Приключении дел срещу неизвестен извършител

Заключения с мнение 
за прекратяване

Заключения с мнение 
за спиране

1.3 Дела, останали на производство в края на периода

над 2 месеца над 4 месеца над 6 месеца

Констатации:
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Допълнителни индекси

Индекс, отразяващ общата натовареност на съответния съдебен район 
и орган на съдебната власт, както и натовареност на атестирания

Констатации:

XIII. ОЦЕНКА НА СПАЗВАНЕ 
НА СРОКОВЕТЕ

Оценката на спазване на сроковете е част от количественото 

оценяване на работата на атестирания магистрат.

Наредба за атестиране

Чл. 54. (1) Количественото оценяване на работата на съдия се 
извършва въз основа на следните основни статистически данни:

2. относно срочността при изготвяне на съдебните актове през 
периода на атестиране: 

а) несвършени дела в началото и в края на периода на атестиране;
б) възложени дела през периода на атестиране;
в) насрочени дела през периода на атестиране;
г) приключени дела през периода на атестиране
д) спазване на законовите срокове за изготвяне на съдебните актове: до 

един месец, до три месеца, до една година.

Чл. 55. (1) Количественото оценяване на работата на прокурор се 
извършва въз основа на следните основни статистически данни:

2. относно срочността на произнасяне през периода на атестиране: 
а) несвършени преписки и дела в началото и в края на периода на атести-

ране;
б) приключени преписки и дела в срок до един месец; с разрешение до 

два месеца; над три месеца; над шест месеца;
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в) срочност при изпълнение на присъди: в срок от 7 дни; в срок до един 
месец; в срок над един месец.

Чл. 56. (1) Количественото оценяване на работата на следовател се 
извършва въз основа на следните основни статически данни:

2. относно срочността на разследване на делата:
а) неприключени дела в началото и в края на периода на атестиране;
б) брой възложени за разследване дела;
в) неприключени дела над шест месеца;
г) неприключени дела над една година с повдигнато обвинение за уми-

шлено престъпление;
д) неприключени дела над две години с повдигнато обвинение за тежко 

умишлено престъпление;
е) брой дела без искано разрешение за продължаване срока на раз-

следването.

При проверката ПАК анализира предоставените данни от-

носно броя на разгледаните дела и преписки през периода на 

атестиране както следва:

Оценка на спазване на сроковете от съдии

Основните показатели за оценка са:

– висящи дела от предходен период от дата на образуване:

– до 3 мес.: до 6 мес.: до 1 год.: над 1 год.:

– разпределени дела през периода на атестиране:

– до 3 мес.: до 6 мес.: до 1 год.: над 1 год.

– свършени дела през периода на атестиране от дата на об-

разуване:

– до 3 мес.: до 6 мес.: до 1 год.: над 1 год.:

– висящи дела в края на периода на атестиране от дата на 

образуване:

– до 3 мес.: до 6 мес.: до 1 год.: над 1 год.:

• При подготовка за разглеждане на делата:
– срочност на размяна на книжата от дата на образуване

– до 3 мес.: до 6 мес.: до 1 год.

– ефективност на реда на призоваване;
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• По отношение на продължителност на фаза разглежда-
не на делата:

– до 3 мес.: до 6 мес.: до 1 год.: над 1 год. 

• По отношение на срочност на изготвяне на съдебните 
актове:

– до 1 мес.: до 3 мес.: до 1 год.:

• Данни за уважени жалби за бавност в рамките на пе-
риода на атестиране

Оценка на спазването 

на сроковете от прокурори

Основните показатели за оценка са:

По отношение срока на приключване 

на преписките:

ØНесвършени преписки в началото на периода на атестиране;

ØВъзложени преписки през периода на атестиране;

ØБрой приключени преписки в 1 месечен срок;

ØБрой приключени преписки с разрешение до 2 месеца;

ØБрой приключени преписки в срок над 3 месеца;

ØБрой приключени преписки в срок над 6 месеца;

ØНесвършени преписки в края на периода на атестиране.

По отношение на изпълнението 

на присъдите:

ØБрой изпълнени присъди в 7-дневен срок;

ØБрой изпълнени присъди в срок до 1 месец;

ØБрой изпълнени присъди в срок над 1 месец.
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Оценка на спазването на сроковете 

от следователи

Основните показатели за оценка са:

ØБрой неприключили дела в началото на периода на атес-
тиране;
ØБрой възложени дела през периода на атестиране;
ØБрой неприключили дела над 6 месеца;
ØБрой неприключили дела над 1 година с повдигнато обви-

нение за умишлено престъпление;
ØБрой неприключени дела над 2 години с повдигнато обви-

нение за тежко умишлено престъпление;
ØБрой дела без искано разрешение за продължаване на сро-

ка за разследване;
ØБрой неприключили дела в края на периода на атестиране.

ИНФОРМАЦИЯ:

– Изисква се незабавно от съответния административен ръ-
ководител, който я предоставя в тридневен срок.

– Проверява се представителната извадка на случаен при-
нцип на определен брой дела, по които атестираният е бил 
докладчик;

– Проверяват се постановените от него изцяло отменени 
актове;

КОНСТАТАЦИИ:

– Натовареност на база разпределени дела и преписки;

– Натовареност на база свършени дела и преписки;

– Продължителност на съдебния процес в съответната инс-
танция;

– Способност на атестирания за ефективно провеждане на 

съдебния процес в разумен срок и изготвяне на съдебния 

акт в законния срок;
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XIV. ПРИМЕРНО ПОПЪЛНЕНИ РАЗДЕЛИ 
ОТ ЕДИННИЯ ФОРМУЛЯР

Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

А. Съдии

2
Спазване на сроковете – Способност на атестирания 
за своевременно вземане на законосъобразни решения

2.1 Подготовка за разглеждане на делото от съдия докладчик

2.2 Брой висящи дела (от датата на образуване)

до 3 месеца
от 3 до 

6 месеца
от 6 месеца 
до 1 година

над 1 година

Срочност на изготвяне на съдебните актове

2.3 Дела през периода на атестиране

година
останали 

несвършени
постъпили насрочени свършени

2.4 Спазване на законовите срокове

година
брой 

свършени 
дела

свършени 
в срок до 
1 месец

свършени 
в срок до 
3 месеца

свършени
 в срок до 
1 година

Констатации:
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Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

Б. Прокурори

2 Спазване на сроковете – Способност на атестирания за своевременно 
вземане на законосъобразни решения

2.1 Срок за приключване на преписките

Несвър-
шени 

преписки 
в началото 
на периода

Възло-
жени 

преписки

Приклю-
чени в 

1-месе-
чен срок

Приклю-
чени с 

разреше-
ние до 

2 месеца

Приклю-
чени в 

срок над 
3 месеца

Приклю-
чени в 

срок над 
6 месеца

Несвър-
шени 

преписки 
в края на 
периода

2.2 Изпълнение на присъди
В 7-дневен срок В срок до 1 месец В срок над 1 месец

Констатации:

Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

В. Следователи

2.
Спазване на сроковете – Способност на атестирания за своевременно 
вземане на законосъобразни решения

Непри-
ключили в 
началото 

на периода

Възло-
жени

Непри-
ключили 

над 6 
месеца

Неприключе-
ни над 1 год. 
с повдигнато 
обвинение 

за умишлено 
престъпление

Неприключе-
ни над 2 год. 
С повдигнато 

обвинение 
за тежко 

умишлено 
престъпление

Дела без 
искано 

разрешение 
за продъл-
жаване на 

срока

Непри-
ключили 
в края на 
периода

Констатации:



НАРЪЧНИК ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАК52

XV. ОЦЕНКА ЗА БРОЙ ПОТВЪРДЕНИ И 
ОТМЕНЕНИ АКТОВЕ И ОСНОВАНИЯТА 

ЗА ТОВА

Наредба за атестиране

Чл. 57. Оценката на качеството на работата на съдиите, прокурорите и 
следователите се извършва след анализ на фактите, установени в рамките 
на инстанционния контрол относно постановените от тях актове съобразно 
спецификите на отделните професии

Чл. 58. (1) Качественото оценяване на работата на съдия се извър-
шва въз основа на следните основни статистически данни:

1. съотношение между приключените, подлежащите на обжалване и 
обжалваните актове;

2. брой потвърдени, изцяло отменени, изменени актове, прекратени 
производства и основанията за това;

Чл. 59. (1) Качественото оценяване на работата на прокурорите се 
извършва въз основа на следните основни статистически данни:

1. брой потвърдени, изцяло отменени или изменени актове и 
основанията за това;

2. брой оправдателни присъди по внесени обвинителни актове и 
основанията за това;

3. брой на делата, върнати за доразследване и основанията за това.

Чл. 60. (1) Качественото оценяване на следователите се извършва 
въз основа на следните основни статистически данни:

1. Съпоставимост между актовете на следователя и прокурора:
а) брой обвинителни заключения и съответен брой обвинителни актове;
б) брой заключения с мнение за прекратяване и съответен брой поста-

новления за прекратяване;
в) брой заключения с мнение за спиране и съответен брой постановле-

ния за спиране;
2. брой на делата, върнати от съда за доразследване.

При извършване на проверката ПАК съобразява специфи-

ките на отделните магистратски професии. 
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Проверката обхваща целия период на атестиране, като се 

обобщават данни по отделни години. 

ИНФОРМАЦИЯ:

– Изисква се незабавно от съответния административен ръ-

ководител, който я предоставя в тридневен срок;

– Проверява се представителната извадка на случаен при-

нцип на определен брой дела, по които атестираният е бил 

докладчик;

– Проверяват се всички постановените от него изцяло от-

менени актове през периода на атестиране, съответно 

всички дела, върнати от съда за доразследване.

КОНСТАТАЦИИ:

Професионални умения на атестирания за аналитично мис-

лене и способност за вземане на законосъобразни решения в 

срок.
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XVI. ПРИМЕРНО ПОПЪЛНЕНИ 
РАЗДЕЛИ ОТ ЕДИННИЯ ФОРМУЛЯР

Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

А. Съдии

3. Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това – Способност 
на атестирания за аналитично мислене и вземане на правилни решения
Година

 

Подле-
жащи на 

обжалване

Обжал-
вани

Потвър-
дени

Изцяло 
отменени

Изме-
нени

Прекра-
тени

Уважени 
жалби за 
бавност

Констатации:

Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

Б. Прокурори

3. Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това – Способност 
на атестирания за аналитично мислене и вземане на правилни решения
Година Потвърдени Изцяло 

отменени
Изменени Оправдателни 

присъди по внесени 
обвинителни актове

Дела, върнати 
от съда за 

доразследване 

Констатации:
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Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

В. Следователи

3. Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това – Способност 
на атестирания за аналитично мислене и вземане на правилни решения

3.1 Съпоставимост между актовете на следователя и на прокурора

актове на следователя актове на прокурора

вид брой вид брой

Обвинително заключение Обвинителен акт

Заключение с мнение 
за прекратяване

Постановление 
за прекратяване

Заключение с мнение 
за спиране

Постановление 
за спиране

3.2 Брой дела, върнати от съда за доразследване

Констатации:

XVII. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА СЪДЕБНИ ДЕЛА И НАСОКИ ЗА 

ИЗВЛИЧАНЕ НА ДАННИ ПО ОТДЕЛНИТЕ 
КРИТЕРИИ ЗА АТЕСТИРАНЕ

Членовете на ПАК се запознават със съответната деловодна 

система на съда, прокуратурата или следствието, където се из-

вършва проверка на работата на атестирания. Това запознаване 

включва проверка не само на общата деловодна система, но и 

начина на разпределение на делата или преписките на атести-

рания за периода на атестирането с оглед проверката на общата 
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натовареност на съответния съдебен район, прокуратура или 

следствие и индивидуалната натовареност на атестирания спря-

мо общата.

Информацията за работата на съдията, прокурора или сле-

дователя се извлича от:

• извадки от информационния масив относно разпределени-

ето на делата и преписките в органите на съдебната власт, 

направено на принципа на случайния подбор чрез елект-

ронно разпределение съобразно поредността на постъпва-

нето им;

• изготвените от съответния административен ръководител 

информации, справки и статистически данни в електронна 

форма по образци, утвърдени с протокол № 3/21.01.2009 г. 

на Висшия съдебен съвет и предоставени на Висшия съде-

бен съвет;

• предоставената в края на всяко шестмесечие на Инспекто-

рата към Висшия съдебен съвет обобщена информация за 

образуването, движението и приключването на преписките 

и делата на съдиите, както и за отменените актове от по-

горните инстанции.

Съответните статистически форми за отчет на съдилищата, 

утвърдени от Висшия съдебен съвет с протокол № 3/21.01.2009 г., 

диференцират относимите към атестирането на съдия основни 

статистически данни според:

– спецификата на дейност на отделните органи на съдебна-

та власт; 

– специализация на атестираните по материя;

– видовете възложени, насрочени и приключени дела;

– видовете постановени съдебни актове.

Помощната атестационна комисия може да изисква инфор-

мацията от административния ръководител на съда или про-

куратурата, където атестирания упражнява дейността си. Тази 

информация може да бъде получена и от Комисията по предло-
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женията и атестирането към ВСС, която следва да съдейства на 

помощните атестационни комисия.

При покриване показател по общия критерий "спазване пра-

вилата за професионална етика" относно поведението на атести-

рания в и извън службата, която изпълнява, от гледна точка на 

задълженията му по Етичния кодекс е степента на съобразяване 

на поведението на атестирания със стандартите за етично пове-

дение, произтичащи от основните принципи на Етичния кодекс 

на магистратите, проверката следва да е на база само надлежно 

документирана информация.

XVIII. ОЦЕНКА ЗА РАЗБИРАЕМО 
И ОБОСНОВАНО МОТИВИРАНЕ 

НА АКТОВЕТЕ

Преценява се способността на атестирания за убедително 

устно и писмено изразяване и умението му за правилен и ло-

гически издържан анализ на правнорелевантните факти, като 

заключенията на ПАК се формулират въз основа на следните 

основни показатели:

– По всички въпроси на спорния предмет ли се е произнесъл 

атестираният;

– Извършена ли е цялостна преценка на събраните доказа-

телства;

– Преценена ли е достоверността и доказателствената сила 

на отделните доказателствени средства;

– Логически издържани ли са констатациите при преценка 

на доказателствата;

– Правилно ли е приложен закона към установените факти;

– Убедителност на мотивите;

– Правен език;



НАРЪЧНИК ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАК58

• ИНФОРМАЦИЯ:

Проверява се представителната извадка на случаен принцип 

на определен брой дела, по които атестираният е бил докладчик;

Ползват се постановените от него изцяло отменени актове.

Лични впечатления от посещението на ръководени от него 

съдебни заседания и проведеното събеседване.

• КОНСТАТАЦИИ:

– Степен на професионална квалификация;

– Достижения;

– Слабости;

– Възможности;

XIX. ПРИМЕРНО ПОПЪЛЕННИ 
РАЗДЕЛИ ОТ ЕДИННИЯ ФОРМУЛЯР

Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

А. Съдии

4.
Разбираемо и обосновано мотивиране на актовете – Способност на 
атестирания за убедително устно и писмено изразяване и умението му за 
правилен и логически издържан анализ на правнорелевантните факти

Констатации:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

Б. Прокурори

4. Разбираемо и обосновано мотивиране на актовете – Способност на 
атестирания за убедително устно и писмено изразяване и умението му за 
правилен и логически издържан анализ на правнорелевантните факти

Констатации:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

В. Следователи

4. Разбираемо и обосновано мотивиране на актовете – Способност на 
атестирания за убедително устно и писмено изразяване и умението му за 
правилен и логически издържан анализ на правнорелевантните факти

Констатации:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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XX. ОЦЕНКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ПРОВЕРКИТЕ НА ИНСПЕКТОРАТА 

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Резултатите от проверките на Инспектората към ВСС 
са общ критерий за атестиране по чл. 196, ал. 1,т. 5 от ЗСВ и 

чл. 18 от проекта за наредба за атестиране по чл. 209а от ЗСВ. 

Критерият характеризира дейността на атестирания във връз-

ка с организацията по движение на възложените му преписки и 

дела и сроковете за приключването им. Показателите и механиз-

мът на оценяване са посочени в чл. 40 и чл. 82, ал. 3 и 5, чл. 83, 

т. 5 и чл. 85 от наредбата.

Показатели по този общ критерий са:

1. Конкретните положителни или отрицателни констатации 

на инспектората за дейността на атестирания;

2. Наличието, респ. отсъствието на препоръки към атести-

рания за подобряване на организацията по движение на делата и 

сроковете за приключването им.

Съобразно методите на атестиране по чл. 53 и механизма 

на оценяване на атестирания по чл. 81 и сл. от наредбата, при 

оценяване на този критерий се взема предвид постъпилата ин-

формация от Инспектората към ВСС – чл. 63, ал. 2 и чл. 85 от 

наредбата.

Оценяването по точковата система на резултатите от про-

верките на Инспектората е до 5 точки при база за оценяване от 

3 точки.

Практически проблем – необходимост от унифициране на 

практиката по отношение определяне на конкретната оценка в 

случаите на отсъствие на проверки на Инспектората и съответно 

направени констатации през периода на атестиране. В този слу-
чай на атестирания следва да се даде базовият брой точки. 
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При извършена от Инспектората проверка с констатации 

и препоръки към атестирания, в зависимост от характера и на-

соката им, към базовия брой се прибавят до максимума или се 

отнемат точки, с цел съответстващо на констатациите и справед-

ливо оценяване. Това разрешение съответства на съдържанието 

и целта на дефинираното с чл. 82, ал. 2 и 3 от ЗСВ понятие „база 

на цифровата оценка с точки“ – за такава ориентировъчно се 

приема съответната средна величина на броя точки от предвиде-

ния точков диапазон, като базата се основава на „осреднена нор-

ма на осъществяване на предвидения комплекс от показатели“. 

 

XXI. ПРИМЕРНО ПОПЪЛНЕНИ 
РАЗДЕЛИ ОТ ЕДИННИЯ ФОРМУЛЯР

Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

А. Съдии

5.
Резултати от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет 
– Дейност на атестирания във връзка с организацията по движение на 
възложените му преписки и дела и сроковете за приключването им

Констатации:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

Б. Прокурори

5. Резултати от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет 
– Дейност на атестирания във връзка с организацията по движение на 
възложените му преписки и дела и сроковете за приключването им

Констатации:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

В. Следователи

5. Резултати от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет 
– Дейност на атестирания във връзка с организацията по движение на 
възложените му преписки и дела и сроковете за приключването им

Констатации:
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XXII. ОЦЕНКА ЗА ПООЩРЕНИЯ 
И НАКАЗАНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 

НА АТЕСТИРАНЕ

Критерият е общ – по чл. 198, ал. 1, т. 6 от ЗСВ и чл. 19 от 

наредбата. Характеризира персоналните достижения на атести-

рания при осъществяване на съдебната власт. 

Показателите и механизмът за оценяване на критерия са 

посочени в чл. 41 и чл. 83, т. 6 от Наредбата.

Наредба за атестиране:

Чл. 41. Показателите по общия критерий „поощрения и наказания 
през периода“ относно персоналните достижения на атестирания при 
осъществяване на съдебната власт са:

1. по-горен ранг от този за заемана длъжност, свидетелстващ за дока-
зана висока квалификация и образцово изпълнение на служебните задълже-
ния;

2. изключителни или големи заслуги за осъществяване на съдебната 
власт;

3. проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служеб-
ните задължения и високи нравствени качества;

4. предприети от административния ръководител против атестирания 
мерки по чл. 327 от Закона за съдебната власт;

5. допуснато от атестирания виновно неизпълнение на служебните му 
задължения и тежестта на дисциплинарното нарушение с оглед наложената 
дисциплинарна санкция.

Оценяването е до 5 точки при база за оценяване 3 точки.

Показателите са ясни и се обосновават конкретно в двете 

хипотези – на поощрения и наказания, според нормативно пред-

виденото. 
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Практически проблем – отсъствието и на поощрения и на-

казания за атестирания през периода на атестиране. В този слу-

чай, подобно на разрешението по предходния критерий, с прила-

гане на осреднена норма чрез базата на цифровата оценка и за 

да не се ощетява несправедливо атестирания, следва да се даде 
оценка с базовия брой точки. 

Наличието на поощрения или наказания трябва да се отчете 

с прибавяне на точки до максимума, респ. с отнемането им от 

базовия брой. 

XXIII. ПРИМЕРНО ПОПЪЛНЕНИ 
РАЗДЕЛИ ОТ ЕДИННИЯ ФОРМУЛЯР

Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

А. Съдии

6.
Поощрения и наказания през периода, за който се извършва атестира-
нето – Персонални достижения на атестирания при осъществяване на 
съдебната власт

Констатации:
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Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

Б. Прокурори

6. Поощрения и наказания през периода, за който се извършва атестира-
нето – Персонални достижения на атестирания при осъществяване на 
съдебната власт

Констатации:
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Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

В. Следователи

6.
Поощрения и наказания през периода, за който се извършва атестира-
нето – Персонални достижения на атестирания при осъществяване на 
съдебната власт

Констатации:
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XXIV. ОЦЕНКА ЗА СПАЗВАНЕ 
НА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ЕТИКА НА СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ 

И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ

Критерият е общ – по чл. 198, ал. 1, т. 7 от ЗСВ и чл. 19 от 

наредбата. Характеризира поведението на атестирания в и из-

вън изпълняваната служба от гледна точка на задълженията по 

Етичния кодекс на магистратите. 

Показател за оценяване е степента на съобразяване на по-

ведението на атестирания със стандартите на етично поведение, 

установени в Кодекса за етично поведение на българските ма-

гистрати (ЕК) – чл. 42 от наредбата.

Оценяването е до 10 точки при база за оценяване от 5 точ-

ки – чл. 83, т. 7.

Информация за поведението на атестирания в и извън 
службата от гледна точка на изискванията на ЕК се дава от 
съответната комисия за професионална етика – чл. 74 и 86 

от наредбата. За оценяването по този критерии се вземат пред-

вид залегналите в ЕК принципи: почтеност и благоприличие, 

конфиденциалност, вежливост и толерантност, препоръчителни 

са и личните впечатления за атестирания чрез събеседване с 

него – чл. 62 от наредбата. 
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XXV. ПРИМЕРНО ПОПЪЛНЕНИ 
РАЗДЕЛИ ОТ ЕДИННИЯ ФОРМУЛЯР

Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

А. Съдии

7. Спазване правилата за професионална етика – Поведение на атестира-
ния в и извън службата, която изпълнява, от гледна точка на Кодекса за 
етично поведение на българските магистрати
Констатации:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

Б. Прокурори

7. Спазване правилата за професионална етика – Поведение на атестира-
ния в и извън службата, която изпълнява, от гледна точка на Кодекса за 
етично поведение на българските магистрати

Констатации:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Част III

Общи критерии за атестиране по чл. 198 ЗСВ

В. Следователи

7. Спазване правилата за професионална етика – Поведение на атестира-
ния в и извън службата, която изпълнява, от гледна точка на Кодекса за 
етично поведение на българските магистрати

Констатации:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

XXVI. ОЦЕНКА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ 
КРИТЕРИИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА 

ОРГАНА НА СЪДЕБНА ВЛАСТ. АТЕСТИРАНЕ 
НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 
И ЗАМЕСТНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 

РЪКОВОДИТЕЛИ

Оценка на специфичните критерии в зависимост от вида на 

органа на съдебна власт

• Специфичните критерии за атестиране на съдия, посо-

чени в чл. 199, ал. 1 от ЗСВ и чл. 21–30 от Наредбата са:

1. спазване на графика за провеждане на съдебни заседания.

2. умения за водене на съдебно заседание и съставяне на 

протокол.
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1. Специфичният критерий „спазване на графика за про-
веждане на съд. заседания“ характеризира дисциплинира-

ността на атестирания и уменията му за целенасочено разпре-

деление и оптимална организация на работата. Показателите 

за оценка на критерия са посочени в чл. 43 от наредбата. Във 

връзка с тях следва да се съобрази начинът на насрочване на 

делата. При централизирано насрочване на делата по реда на 

постъпването им – напр. от председателя на колегията или от-

делението за всички състави или от председателя на състава 

за членовете в него, измежду които е атестираният, обектив-

на преценка по т. 2 на чл. 43 не може да се направи. Тогава 

изпълнението на този критерий се свежда до недопускане на 

закъснения и неоснователни отлагания на делата, както и в 

предварителното им проучване със старателна подготовка за 

заседанието и следене и съдействие за строгата процесуална 

дисциплина в него, за да не се затрудняват с неоправдана про-

дължителност на заседанието (извън необходимото за разг-

леждане на делата време) страните – т. 1, 3, 4 на чл. 43.

Оценката по този критерий е 10 точки при база за оценява-

не от 5 точки – чл. 89 от наредбата, и следва да се приспособи за 

конкретния атестиран със съобразяване степента на участие на 

атестирания в организацията им, според посоченото по-горе.

2. Специфичният критерий „умение за водене на съдеб-
но заседание и съставяне на протокол“ разкрива нивото на 

познанията на атестирания в областта на процесуалното право, 

способността му в съдебна зала бързо, адекватно и логически 

правилно да възприема, анализира и разрешава фактически и 

юридически въпроси. Показателите за оценяване по този кри-

терий са посочени в чл. 44 от Наредбата. Оценката предполага 

като метод за атестиране най-вече непосредствено наблю-

дение чрез проверка на конкретни дела и посещение в съдебна-

та зала и следва да се съобрази с участието на атестирания 

съдия в съдебен състав (чл. 135 ЗСВ).
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В едноличен състав или като председател на тричленен, 

посочените познания и умения на атестирания се констати-

рат пряко; когато обаче атестираният е член на тричленен 

състав (масово такива са случаите в апелативните и върховни-

те съдилища; поставя се въпросът за правила за атестиране на 

съдиите от въззивните и касационни инстанции при отчитане 

на специфичното за тях), тези знания и умения се констатират 

опосредено, чрез работата на състава по делата, докладвани от 

атестирания – подготовка на делото чрез проверка за конституи-

рането на страните и призоваването им, знание на и ориентация 

в казуса по повод конкретни искания на страните в.с.з. и про-

изнасяне по тях след доклад на атестирания член на състава и 

др., относими към показателите в чл. 44, т. 1–3. Или и в този 

случай – когато не води заседание и не диктува протокола за 

него, атестираният следва да получава точки за водените 
от състава, но докладвани/подготвени/ от него дела. 

Оценката е до 10 точки при база за оценяване от 5 точки 

и необходимост от посоченото по – горе приспособяване към 

участието на съдията в съдебен състав.

Подходящо и за двата критерия е оценяването да се извърши 

чрез непосредствено наблюдение по начините, посочени в чл. 61, 

ал. 2 от наредбата, количествено оценяване по статистически 

данни за възложените на атестирания, насрочени и приключени 

дела (чл. 54, ал. 1, т. 2 от наредбата), качествено оценяване по 

чл. 58 и по данните в становището от административния ръково-

дител – чл. 63.

• Специфичните критерии за атестиране на прокурор, по-

сочени в чл. 199, ал. 2 от ЗСВ и чл. 24–27 от Наредбата са:

1. умения за планиране и структуриране на действията 
на досъдебното и съдебното производство;
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2. изпълнения на писмените указания и разпореждания 
на горестоящия прокурор;

3. способност за организиране на работата и ръководс-
тво на разследващите органи и екипите, които участват в 
досъдебното производство.

1. Уменията на планиране и структуриране на действия-
та н досъдебното производство като критерий характеризират 

оперативните умения на атестирания за целенасочено планиране 

и оптимална организация на работата му.Показателите за оценя-

ване на критерия са посочени в чл. 45 от наредбата. Подходащи 

са всички методи за атестиране – количествено (чл. 55) – чрез 

проверка на възложените преписки и приключването им, и качес-

твено оценяване (чл. 59), и в двата случая въз основа на статисти-

чески данни, анализ на достоверна писмена информация по чл. 63 

и непосредствено наблюдение за установяване на оперативните 

умения (чл. 61). Оценката е до 5 точки, при база за оценяване от

3 т. – чл. 90 от наредбата. 

2. Изпълнение на писмените указания на горестоя-
щия прокурор характеризират процесуалната дисциплина и 

надеждно отношение на атестирания към работата му. Пока-

зателите за оценка са посочени в чл. 46 от наредбата. Подхо-

дящи за извършването є методи на атестиране са отново са 

всички по чл. 53 и сл. – количествено и качествено оценяване 

на атестирания по чл. 55 и 59 от наредбата според броя на въз-

ложените, приключените и от тях – върнати за доразследване 

дела, достоверна писмена информация по чл. 63 от наредбата 

и непосредствено наблюдение чрез цялостна проверка на кон-

кретни преписки по чл. 61, ал. 2 за установяване на процесуал-

ната дисциплина и начина на работа на атестирания, относими 

към надеждността є. Оценката е до 5 т. при база за оценяване 

от 3 точки.
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3. Способността за организиране на работата и ръко-
водство на разследващите органи и екипите, които участ-
ват в досъдебното производство характеризира способност-

та на атестирания прокурор за сътрудничество и уменията му 

за оперативно ръководство. Показателите за оценяване по този 

критерий са посочени в чл. 47 от наредбата. Методите за атес-

тиране са като при останалите два критерия, но с оглед доми-

ниращото значение по този критерий на способността за рабо-

та в екип, разпределение на задълженията в него, непрекъснат 

контрол и координация, при необходимост от вземане на само-

стоятелни и своевременни (често бързи) решения, подходящи 

най-вече са количественият – за приключилите разследвания и 

качествения – за отменени и потвърдени актове, върнати за до-

разследване дела и постановени присъди, въз основа на статис-

тически данни и непосредственото наблюдение чрез проверка 

на конкретни преписки и дела.

Оценката е до 10 т. при база за оценяване от 5 т. (най-висока 

за критериите в групата). Тя показва, че на критерия са отдава 

по-голямо значение (тежест) в сравнение с останалите два в 

групата, което изисква внимателно и обективно установяване на 

определящата това значение способност на атестирания за опе-

ративно ръководство според посочените по-горе показатели. 

Обща препоръка и за трите критерия е те да не се прила-

гат буквално и механично, а да се приспособят към конкретния 

атестиран прокурор, при отчитане дейността на различните по 

степен прокуратури и спецификата на Върховна административ-

на прокуратура.

• Специфичните критерии за атестиране на следовател 

по чл. 199, ал. 3 от ЗСВ и чл. 28–30 от наредбата са:

1. Умения за планиране и структуриране на действията 
в досъдебното производство;
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2. Изпълнение на писмените указания и разпореждания 
на прокурора.

1. Уменията за планиране и структуриране на действи-
ята в досъдебното производство характеризират оперативни-

те умения на атестирания за целенасочено планиране и опти-

мална организация на работата му в досъдебното производство. 

Показателите за оценяване са посочени в чл. 48 от наредбата. 

Методите за атестиране са както количествения и качествен за 

следовател въз основа на статистически данни – чл. 56 и 60 от 

наредбата, така и непосредствени впечатления чрез цялостна 

проверка на конкретни преписки по чл. 61 и лични впечатления 

чрез събеседване – чл. 62 (за проверка на бързата реакция и 

целенасоченото мислене, способността за разграничаване на 

същественото от несъщественото, за анализ и правилна оценка 

на фактите).

Оценката е до 10 т. при база за оценяване от 5 т. – чл. 91 от 

наредбата.

2. Изпълнението на писмените указания и разпорежда-
ния на прокурора характеризира, както и при подобния за про-

курорите критерий, процесуалната дисциплина и надеждността 

на работата на атестирания. Показателите за оценяване са посо-

чени в чл. 49 от наредбата. За методите на оценяване важи съот-

ветно изложеното т. 2 по отношение оценка по специфичните 

критерии за атестиране на прокурор.

Оценката е до 10 т. при база за оценяване от 5 т.

Препоръка за подход при оценяването на магистрати – оце-

няването не следва да е формално, само с положителни оценки, 

а да отразява действително установени качества и способности 

на атестирания.
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Атестиране на административни ръководители и заместни-

ци на административни ръководители

На основание чл. 200 от ЗСВ и чл. 12 от наредбата атес-

тирането на административен ръководител или заместник 

обхваща оценката на квалификацията му в съответния ор-

ган на съдебна власт и оценката на професионалната му при-

годност за заемане на ръководна длъжност. Оценката на ква-

лификацията се формира въз основа на общите и специфични 

критерии за съдия, прокурор или следовател, според изложеното 

по-горе. Приложими са всички методи на атестиране по чл. 53 и 

сл. (чл. 64, ал. 1 от наредбата).

Критериите за заемане на ръководна длъжност по чл. 201 

от ЗСВ и чл. 31–34 от наредбата, наречени там допълнителни, са:

1. Способност за работа в екип и разпределение на за-
дачи в него;

2. Способност за вземане на решения;
3. Представителност.

1. Способността на работа в екип и разпределение на 
задачи в него характеризира управленската, организационна и 

комунакационна компетентност на атестирания. Показателите 

по този допълнителен критерий са посочени в чл. 50 от наредба-

та. Оценката е до 15 т. при база от 8 – чл. 92 от наредбата.

2. Способността за вземане на решения характеризира 

уменията на атестирания своевременно, конструктивно и пра-

вилно да възприема, анилизира и разрешава управленски въпро-

си. Показателите по този критерий са посочени в чл. 51 от на-

редбата. Оценката е до 15 т. при база от 8 т.

3. Представителността характеризира персоналните до-

стижения на атестирания за подобряване дейността на ръково-
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дения от него орган на съдебна власт. Показателите по този кри-

терий са посочени в чл. 201, ал. 3 от ЗСВ и чл. 52 от наредбата. 

Оценката е до 15 т. при база от 8 т.

За установяването на допълнителните критерии са приложи-

ми методите за атестиране по чл. 64, ал. 2, отчитащи спецификата 

на ръководната длъжност и управленческата пригодност (ал. 3). 

Вземат се предвид и резултатите от дейността на ръководения от 

атестирания орган на съдебна власт – чл. 201, ал. 2 от ЗСВ, как-

то и предходният управленски опит– чл. 64, ал. 4 от наредбата. 

Предвиден е индекс за увеличаване точките по допълнител-
ните критерии – с до 5 т., чл. 93 от наредбата – за високи ре-
зултати от дейността на съответния орган на съдебна власт, 

гарантиращ справедливост на оценяването с оглед действител-

ния принос на административния ръководител или заместник за 

повишаване престижа на съд. власт.

Допълнителните критерии при въведените за измерването 

им показатели, следва да се оценяват внимателно, въз основа 

на конкретни данни и обосновка, тъй като именно те отлича-

ват атестирането на ръководител от това на магистрат в общия 

случай. 
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XXVII. ПРИМЕРНО ПОПЪЛНЕНИ 
РАЗДЕЛИ ОТ ЕДИННИЯ ФОРМУЛЯР

Част IV

Специфични критерии за атестиране по чл. 199 от ЗСВ

А. Съдии

Констатации

Спазване на графика за провеждане на 
съдебни заседания – Дисциплинираност 
на атестирания и умения за целенасочено 
разпределение и оптимарна организация на 
работата му

Умение за водене на съдебно заседание и 
съставяне на протокол – Ниво на познания 
на атестирания в областта на процесуалното 
право и способност за бързо, адекватно и 
логическо възприемане , анализиране и 
разрешаване на фактически и юридически 
въпроси в съдебната зала

Б. Прокурори

Констатации

Умения за планиране и структуриране на 
действията в досъдебното и съдебното про-
изводство – Оперативни умения на атестира-
ния за целенасочено планиране и оптимална 
организация на работата му в досъдебното и 
съдебното производство

Изпълнение на писмените указания и 
разпореждания на по-горестоящия прокурор 
– Характеризира процесуалната дисцип-
линираност и надеждното отношение на 
атестирания към работата му
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Способност за организиране на работата 
и ръководство на разследващите органи и 
екипите, които участват в досъдебното про-
изводство – Способност на атестирания за 
сътрудничество и уменията му за оперативно 
ръководство и контрол

В. Следователи

Констатации

Умения за планиране и структуриране на 
действията в досъдебното и съдебното 
производство – Характеризира оперативните 
умения на атестирания за целенасочено 
планиране и оптимална организация на 
работата му в досъдебното производство

Изпълнение на писмените указания и 
разпореждания на прокурора – Характе-
ризира процесуалната дисциплинираност и 
надеждното отношение на атестирания към 
работата му

Част V

Специфични критерии за заемане на ръководна 
длъжност по чл. 201, ал. 1 от ЗСВ

Констатации

1. Способност за работа в екип и разпре-
деление на задачи в него – Характеризира 
управленската, организационната и комуни-
кационната компетентност на атестирания

2. Способност за вземане на решения 
– Характеризира уменията на атестирания 
своевременно, конструктивно и правилно да 
възприема, анализира и разрешава управ-
ленски въпроси
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3. Представителност – Характеризира персо-
налните достижения (активни и убедителни 
действия) на атестирания за подобряване 
дейността на ръководения от него орган на 
съдебнатга власт

Допълнителен индекс

Индекс за високи резултати от дейността на съответния орган на съдеб-
ната власт 

Констатации:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

XXVIII. ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Комплексната оценка по чл. 202 от ЗСВ и чл. 94 и сл. от 

наредбата е словесно обобщение на квалификацията, достиже-

нията и професионалната пригодност на магистрат, администра-

тивен ръководител или негов заместник, преценени по сбора от 

цифровите оценки по отделните критерии за атестиране.

Оценката е сумарната величина, формирана от сбора 
на присъдените точки по всеки критерий, включително с 
получените с индексите за увеличение точки по общите кри-

терии, посочени в чл. 87 (за натовареност, като за върховните 

магистрати може да се включи и индекс са участие в тълкувател-

на дейност, развитие на съдебната практика и т.н. (и чл. 88) за 
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участие в ПАК; комисии по професионална етика; дейности по 

обучение) от наредбата. При оценяване по общите критерии се 

взема предвид и времето, през което атестираният е отсъс-

твал от работа поради отпуск – чл. 84, с цел реално отчита-

не на обема и интензивността на работата и натовареността на 

атестирания. 

Така формираната комплексна оценка може да е положи-
телна и отрицателна. 

Степените на положителна комплексна оценка са:
• задоволителна, 

• добра и 

• много добра.

Задоволителната се формира при констатирано задоволи-

телно изпълнение на работата при брой от точки за магистрат 

и административен ръководител, посочени съответно в чл. 95, 

ал. 2 и чл. 96, ал. 2 от наредбата.

Добра комплексна оценка се формира при констатирано 

съответно на длъжността изпълнение на работата при брой 

точки за магистрат и административен ръководител, посочен в 

чл. 95, ал. 3 и чл. 96, ал. 3 от наредбата.

Много добра комплексна оценка се формира при констати-

рано „изключително изпълнение на работата“ при брой точки за 

магистрат и административен ръководител, посочен съответно в 

чл. 95, ал. 4 и чл. 96, ал. 4 от наредбата.

Значението на тези понятия на словесното обобщение по см. 

на чл. 94, ал. 1 от наредбата е посочено в чл. 97, ал. 2, 3 и 4 от нея.
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Отрицателна комплексна оценка за магистрат или ад-

министративен ръководител се формира при констатирано „не-

приемливо изпълнение на работата“ при брой точки, посочен 

съответно в чл. 95, ал. 1 и чл. 96, ал. 1 и значение на понятието, 

пояснено в чл. 97, ал. 1.

Отрицателната комплексна оценка е основание, при ко-

ето атестираният не може да бъде повишаван в ранг или 

длъжност, а трудовото му възнаграждение не се увеличава 

до следващата положителна атестация – чл. 98. 

В доклада на ПАК се съдържат окончателните изводи от 

атестацията, формирани чрез използване на описани методи на 

атестиране и посочени данни от тях и предложението на коми-

сията за конкретна комплексна оценка – чл. 204, ал. 2 от ЗСВ и 

чл. 75 от наредбата. Реалността на оценката като индивидуално 

съответна на атестирания (чиито персонални качества, достиже-

ния и пригодност следва да разкрие) могат да се постигнат само 

с обосновано формиране по всеки от критериите, въз основа на 

събрани и изследвани данни по заложените показатели. Така ще 

се избегнат необективността и формализмът, които затрудняват 

атестирането към момента. За проверката, при водещото изиск-

ване към нея за обективност и всеобхватност, е необходим подхо-

дящ срок – 14-дневният от сформирането на ПАК по чл. 73, ал. 2 

от наредбата, следва да се счита за инструктивен. 

След изпълнение на процедурата по чл. 204, ал. 3 и 205 от 

ЗСВ и чл. 76–78 от наредбата, предвиждащи възможност за до-

пълнителна проверка от Комисията по предложенията и атес-

тирането към ВСС, за възражение на атестирания срещу ре-

зултатите от атестирането и разглеждане на възражението от 

Комисията, атестацията приключва с изготвяне от последната на 

окончателно предложение за комплексна оценка – чл. 206, ал. 1 от 

ЗСВ и чл. 79 от наредбата.
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Резултатите от атестирането се внасят във ВСС и той с ре-

шение определя окончателна оценка от атестацията, която не 

подлежи на самостоятелно обжалване – чл. 207 от ЗСВ, чл. 80 

от наредбата.

XXIX. ПРИМЕРНО ПОПЪЛНЕНИ 
РАЗДЕЛИ ОТ ЕДИННИЯ ФОРМУЛЯР

Част VI

Оценки по общите критерии за атестиране на съдия, 
прокурор, следовател, административен ръководител 
и заместник на административния ръководител

№ Критерии на атестацията Оценка: Коментари и забележки

1
Брой, вид, сложност и тежест 
на преписките и делата

2 Спазване на сроковете

3
Брой потвърдени и отменени 
актове и основанията за това

4
Разбираемо и обосновано 
мотивиране на актовете

5
Резултати от проверките на 
Инспектората към ВСС

6
Поощрения и наказания, през 
периода, за който се извършва 
атестирането 

7
Спазване правилата за про-
фесионална етика на съдиите, 
прокурорите и следователите
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Допълнителни индекси

8 Обща натовареност на съот-
ветния съдебен район и орган 
на съдебната власт, както и 
натовареност на атестирания 

9
Участие на атестирания магис-
трат в помощни атестационни 
комисии и комисии за профе-
сионална етика в органите за 
съдебна власт

Част VII

Оценки по специфичните критерии за атестиране 

А. Съдии

№ Критерии на атестацията Оценка: Коментари и забележки

1
Спазване на графика за про-
веждане на съдебни заседания

2
Умение за водене на съдебно 
заседание и съставяне на 
протокол
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Б. Прокурори

№ Критерии на атестацията Оценка: Коментари и забележки

1 Умения за планиране и 
структуриране на действията 
в досъдебното и съдебното 
производство

2 Изпълнение на писмените 
указания и разпореждания на 
по-горестоящия прокурор

3 Способност за организиране на 
работата и ръководство на раз-
следващите органи и екипите, 
които участват в досъдебното 
производство

В. Следователи

№ Критерии на атестацията Оценка: Коментари и забележки

1 Умения за планиране и 
структуриране на действията 
в досъдебното и съдебното 
производство

2 Изпълнение на писмените 
указания и разпореждания на 
прокурора
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Част VIII

Оценки по специфичните критерии за заемане 
на ръководна длъжност по чл. 201, ал. 1 от ЗСВ

Критерии на атестацията Оценка: Коментари и забележки

1. Способност за работа в екип и 
разпределение на задачи в него

2. Способност за вземане на 
решения

3. Представителност

Допълнителен индекс

Индекс за високи резултати от 
дейността на съответния орган 
на съдебната власт

Част IХ

Предложение за комплексна оценка 
от помощната атестационна комисия

Положителна: Точки

1. Задоволителна

2. Добра

3. Много добра

Отрицателна:



Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители 85

Коментар от помощната атестационна комисия:
Помощна атестационна комисия в състав: 
1…………………………………….. ………….. 
(име и фамилия) (подпис)

2…………………………………….. ………….. 
(име и фамилия) (подпис)

3…………………………………….. ………….. 
(име и фамилия) (подпис)

Част Х

Комплексна оценка на комисията по предложенията и 
атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС

Положителна: Точки

1. Задоволителна

2. Добра

3. Много добра

Отрицателна:

Коментар от комисията по предложенията и атестирането на 

съдии, прокурори и следователи към ВСС относно комплексна-

та оценка:

Единният формуляр е изготвен на ...............................................
                (дата)

Единният формуляр ми бе връчен на: ......................................... 
                (дата)

.................................................   ..................................... 
            (име и фамилия)             (подпис)
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XXX. ДЕЙСТВАЩА НОРМАТИВНА УРЕДБА

1. ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

(Обн., ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г.; изм., бр. 69 от 2008 г.; изм. 

и доп., бр. 109 от 2008 г.; доп., бр. 25 от 2009 г.; изм. и доп., 

бр. 33 от 30.04.2009 г.)

(извлечение)

....................................................................................................

Раздел IV

АТЕСТИРАНЕ. НЕСМЕНЯЕМОСТ

Чл. 196. Атестиране се провежда: 

1. за придобиване на несменяемост; 

2. за повишаване в длъжност или за преместване; 

3. за повишаване в ранг; 

4. периодично – на всеки 5 години от последното атестиране 

до навършване на 60-годишна възраст; 

5. за назначаване на административен ръководител или за-

местник на административен ръководител. 

Чл. 197. Атестирането на квалификацията на съдия, проку-

рор или следовател се провежда въз основа на общи и специ-

фични критерии. 

Чл. 198. (1) Общите критерии за атестиране на съдия, про-

курор или следовател са: 

1. брой, вид, сложност и тежест на преписките и делата; 

2. спазване на сроковете; 

3. брой потвърдени и отменени актове и основанията за 

това; 

4. разбираемо и обосновано мотивиране на актовете; 

5. резултати от проверките на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет; 

6. поощрения и наказания през периода, за който се извър-

шва атестирането; 
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7. спазване правилата за професионална етика на съдиите, 

прокурорите и следователите. 

(2) При атестирането се отчита и общата натовареност на 

съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и 

натовареността на атестирания съдия, прокурор или следова-

тел в сравнение с другите съдии, прокурори или следователи от 

същия орган на съдебната власт. 

Чл. 199. (1) Специфичните критерии за атестиране на 

съдия са: 

1. спазване на графика за провеждане на съдебни заседания; 

2. умение за водене на съдебно заседание и съставяне на 

протокол. 

(2) Специфичните критерии за атестиране на прокурор са: 

1. умения за планиране и структуриране на действията в до-

съдебното и съдебното производство; 

2. изпълнение на писмените указания и разпореждания на 

по-горестоящия прокурор; 

3. способност за организиране на работата и ръководство на 

разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното 

производство. 

(3) Специфичните критерии за атестиране на следовател са: 

1. умения за планиране и структуриране на действията в до-

съдебното производство; 

2. изпълнение на писмените указания и разпореждания на 

прокурора. 

Чл. 200. (1) Атестирането на административен ръководител 

или заместник на административен ръководител обхваща оцен-

ката на квалификацията му като съдия, прокурор или следовател 

и оценката за заемане на ръководна длъжност. 

(2) Оценката на квалификацията се провежда въз основа на об-

щите и специфични критерии за съдия, прокурор или следовател. 

Чл. 201. (1) Критериите за оценка за заемане на ръководна 

длъжност са: 
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1. способност за работа в екип и разпределение на задачи в 

него; 

2. способност за вземане на решения; 

3. представителност. 

(2) При атестирането на административен ръководител или 

на заместник на административен ръководител се анализират 

и отчитат и резултатите от дейността на органа на съдебната 

власт, който той ръководи. 

(3) Показатели за оценка на представителността са: 

1. поведение, което издига авторитета на съдебната власт; 

2. умение за комуникация с други държавни органи, гражда-

ни и юридически лица. 

Чл. 202. (1) Комплексната оценка от атестирането може да е 

положителна или отрицателна. 

(2) Степените на положителната комплексна оценка са: 

1. задоволителна; 

2. добра; 

3. много добра. 

Чл. 203. (1) Атестирането на съдия, прокурор или следова-

тел се провежда по: 

1. решение на Комисията по предложенията и атестирането 

на съдии, прокурори и следователи; 

2. предложение на лице по чл. 38, ал. 2 или 3. 

(2) Предложението за атестиране за придобиване на несме-

няемост или за периодично атестиране се прави до три месеца 

преди изтичане на петгодишния срок. 

(3) В случаите по чл. 196, т. 5 Комисията по предложения-

та и атестирането на съдии, прокурори и следователи провежда 

атестиране на всички кандидати. 

Чл. 204. (1) Комисията по предложенията и атестирането на 

съдии, прокурори и следователи може да възлага на помощната 

атестационна комисия проверката на дейността на атестирания 

съдия, прокурор, следовател, административен ръководител или 
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заместник на административен ръководител по показателите за 

атестиране. 

(2) В случаите по ал. 1 помощната атестационна комисия пред-

ставя на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, 

прокурори и следователи обобщен доклад за резултатите от про-

верката, който съдържа и предложение за комплексната оценка. 

(3) За провеждане на атестирането Комисията по предложе-

нията и атестирането на съдии, прокурори и следователи може 

да изслуша атестирания съдия, прокурор, следовател, админис-

тративен ръководител или заместник на административен ръко-

водител, както и да събира друга допълнителна информация по 

показателите за атестиране. 

Чл. 205. (1) Комисията по предложенията и атестирането 

на съдии, прокурори и следователи предоставя на атестирания 

резултатите от атестирането преди внасянето им за обсъждане 

във Висшия съдебен съвет. 

(2) Атестираният може да направи писмено възражение, ко-

ето предоставя на Комисията по предложенията и атестирането 

на съдии, прокурори и следователи. 

(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, 

прокурори и следователи разглежда писменото възражение и 

дава становище по него. 

Чл. 206. (1) Комисията по предложенията и атестирането 

на съдии, прокурори и следователи внася във Висшия съдебен 

съвет резултатите от атестирането, писменото възражение, ако 

има такова, и становището си по него и предложение за комплек-

сната оценка в 14-дневен срок от приключване на атестацията. 

(2) Висшият съдебен съвет изслушва атестирания, когато 

предложението на Комисията по предложенията и атестирането 

на съдии, прокурори и следователи е за отрицателна комплексна 

оценка. Атестираният се уведомява най-малко 7 дни преди дата-

та на заседанието и му се предоставя възможност да представи 

писмени възражения. 
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(3) Извън случаите по ал. 2 Висшият съдебен съвет може да 

изслуша атестирания съдия, прокурор, следовател, администра-

тивен ръководител или заместник на административен ръково-

дител. 

Чл. 207. (1) (Доп., ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Висшият съдебен 

съвет с решение определя комплексната оценка от атестацията 

която не подлежи на самостоятелно обжалване. 

(2) В решението по ал. 1 могат да се съдържат и препоръки 

към атестирания съдия, прокурор, следовател, административен 

ръководител или заместник на административен ръководител, 

изпълнението на които се отчита при следващо атестиране. 

(3) В случаите, когато атестирането е проведено за придоби-

ване на несменяемост, за повишаване в ранг или за назначаване 

на административен ръководител или заместник на администра-

тивен ръководител и комплексната оценка е отрицателна, ново 

атестиране може да се проведе най-рано след две години. 

Чл. 208. (1) В методиката за атестиране с най-висок коефи-

циент се отчитат показателите, които са свързани с разглежда-

нето и решаването на делата и преписките. 

(2) Методиката за атестиране, изискванията към членовете 

на помощните атестационни комисии, както и съдържанието и 

образеца на акта, в които се съдържа информацията за прове-

дено атестиране, се определят с решение на Висшия съдебен 

съвет. 

(3) Решението по ал. 2 се публикува на страницата на Вис-

шия съдебен съвет в интернет. 

Чл. 208. (Отм., ДВ, бр. 33 от 2009 г. – в сила от деня на 
влизането в сила на наредбата по чл. 209а.). 

Чл. 209. (1) Съдия, прокурор или следовател става несме-

няем след навършване на стажа, определен в чл. 129, ал. 3 от 
Конституцията на Република България, и при получена по-

ложителна комплексна оценка от атестирането. 
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(2) (Изм., ДВ, бр. 33 от 2009 г.) В стажа за придобиване 

на несменяемост се включва и времето като младши съдия или 

младши прокурор. 

Чл. 209а. (Нов, ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Висшият съдебен 

съвет приема наредба за показателите и реда за атестиране по 

чл. 198–201. 

2. НАРЕДБА ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ И РЕДА 
ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЪДИЯ, ПРОКУРОР, 

СЛЕДОВАТЕЛ, АДМИНИСТРАТИВЕН 
РЪКОВОДИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК НА 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ  
Проект
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 
СЪКРАЩЕНИЯ

ЕС Европейски съюз

ВСС Висш Съдебен Съвет

МП Министерство на правосъдието

ПАК Помощни Атестационни Комисии

ЗСВ Закон за съдебната власт

ВАС Върховен административен съд

ВКС Върховен касационен съд

ВКП Върховна касационна прокуратура

ВАП Върховна административна прокуратура

НСлС Национална следствена служба

АС Апелативен съд

АП Апелативна прокуратура

АдС Административен съд

ОС Окръжен съд

ОП Окръжна прокуратура

РС Районен съд

РП Районна прокуратура

ГПК Гражданско процесуален кодекс
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НПК Наказателно процесуален кодекс

АПК Административно процесуален кодекс

ЗСВ Закон за съдебната власт

ДП Досъдебно производство

Наредба за атестиране
Наредба по чл. 209а от Закона 
за съдебната власт

ЕК
Кодекс за етично поведение 
на българските магистрати
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