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ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ЗА „МЛАДШИ СЪДИИ” В 

ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ПРЕЗ 2015г. 

 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в окръжните съдилища е 89 щатни 

бройки, както следва :  

 

 

• ОС Благоевград 3 длъжности 

• ОС Бургас 6 длъжности 

• ОС Варна 8 длъжности 

• ОС В. Търново 3 длъжности 

• ОС Видин 1 длъжност 

• ОС Враца 3 длъжности 

• ОС Габрово 1 длъжност 

• ОС Добрич 1 длъжност 

• ОС Кюстендил 2 длъжности 

• ОС Кърджали 1 длъжност 

• ОС Ловеч 1 длъжност 

• ОС Монтана 1 длъжност 

• ОС Пазарджик 2 длъжности 

• ОС Перник 3 длъжности 

• ОС Плевен 2 длъжности 

• ОС Пловдив 7 длъжности 

• ОС Разград 1 длъжност 

• ОС Русе 2 длъжности 

• ОС Силистра 2 длъжности 

• ОС Сливен 2 длъжности 

• ОС Смолян 1 длъжност 

• ОС София 3 длъжности 

• ОС Стара Загора 2 длъжности 

• ОС Търговище 1 длъжност 

• ОС Хасково 3 длъжности 

• ОС Шумен 1 длъжност 

• ОС Ямбол 1 длъжност 

• СГС 25 длъжности 

 

 

От горепосочените длъжности, 27 са заети от назначените с решение на ВСС по пр. № 

26/19.06.2014г. младши съдии, от конкурс обявен през месец януари 2013г. Съгласно 

изискванията на чл. 243 от ЗСВ, същите следва да бъдат назначени през 2016г. на длъжността 

„съдия” в районните съдилища. 

 

На база извършеното планиране от Комисия по предложенията и атестирането през 2014г., 

Висшия съдебен съвет, обяви конкурс за младши съдии с решение по пр. 05/30.01.2014г. за 

заемане на 21 длъжности. През 2015 г. предстои назначаването на успешно завършилите 

обучението в Националния институт на правосъдието. 

 

Към момента вакантните длъжности за „младши съдия” са 5, като през месец юни и месец 

юли 2015г. предстои освобождаване на още 36, след изтичането на срока по чл. 240 от ЗСВ на 

младшите съдии, назначени с решение на ВСС по пр. 24/20.06.2013г.  По предложение на КПА, 

съобразно разпоредбата на чл. 243 от ЗСВ, за посочените 36 бройки е извършено планиране на 

длъжността „съдия” в районните съдилища, като същото е прието с решение на ВСС по пр. 

33/17.07.2014г.  

Съгласно гореизложеното през 2015г. биха могли да се обявят за заемане чрез конкурс 41 

длъжности за младши съдии.  

С оглед изискванията на чл. 177 от ЗСВ, КПА е извършила съгласуване с 

административните ръководители на окръжните съдилища, като същите са изразили становище 

по отношение на планирането и обявяването на конкурс за заемане на длъжността от „младши 

съдия”, както следва: 
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• Окръжен съд гр.  Благоевград  

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Благоевград е 3 щатни бройки с 

натовареност по щат 12,40 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 8,17 при 
средна за страната 9,92. От конкурс обявен през 2013г, след успешно завършване на 

обучението в Националния институт на правосъдието през 2014г. е назначен младши съдия 

Димитър Руменов Беровски. За втората длъжност е обявен конкурс с решение на ВСС по пр. 

05/30.01.2014г., като кандидатът заявил желание за заемане на длъжността към момента 

провежда обучението си в НИП. Третият щат е зает от младши съдия Мария Георгиева 

Шейтанова, за която предстои назначаване на длъжността „съдия” в районен съд, съгласно 

изискванията на чл. 240 във връзка с чл. 243 от ЗСВ през месец юни 2015г. С оглед 

овакантяването на една длъжност „младши съдия”, същата следва да се обяви на конкурс, 

съгласно предложението на административния ръководител.  

 

• Окръжен съд гр.  Бургас  

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Бургас е 6 щатни бройки с 

натовареност по щат 11,43 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 7,68 при 
средна за страната 9,92. От конкурс обявен през 2013г, след успешно завършване на 

обучението в Националния институт на правосъдието през 2014г. са назначени двама младши 

съдии Яна Дичева Атанасова и Камелия Георгиева Ненкова. За четирима от младшите съдии 

предстои назначаване на длъжността „съдия” в районен съд през месец юни 2015г., съгласно 

изискванията на чл. 240 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, като овакантените длъжности биха могли 

да се обявят на конкурс през 2015г. Административният ръководител изразява становище за 

обявяване само на две длъжности „младши съдия” от възможните четири.  

• Окръжен съд гр.  Варна  

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Варна е 8 щатни бройки с 

натовареност по щат 11,81 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 8,83 при 
средна за страната 9,92. От конкурс обявен през 2013г, след завършване на обучението в 

Националния институт на правосъдието през 2014г. са назначени 5 младши съдии – Борислава 

Петрова Борисова, Кристина Янкова Табакова, Ива Анастасиос Анастасиадис, Евгения 

Димитрова Мечева и Теодора Пламенова Шишкова. Предстои освобождаването на останалите 

3 длъжности „младши съдия” през месец юни 2015г., поради изтичащия срок съгласно чл. 240 

от ЗСВ, за които административния ръководител прави предложение за обявяване на конкурс.  

• Окръжен съд гр.  Велико Търново  

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Велико Търново е 3 щатни бройки с 

натовареност по щат 8,93 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 6,25 при 
средна за страната 9,92. За две от длъжностите е обявен конкурс с решение на ВСС по пр. 

05/30.01.2014г., като кандидатите заявили желания за заемане на длъжността към момента 

провеждат задължителното си обучението в НИП. На 25.06.2015г. предстои изтичане на 

законоустановения срок, съгласно разпоредбата на чл. 240 във връзка с чл. 243 от ЗСВ на 

Валери Владимиров Събев и съответно освобождаването на една длъжност „младши съдия”. 

След направен анализ на натовареността на ОС Велико Търново, становището на 

административния ръководител е вакантната длъжност да бъде обявена на конкурс през 2015г. 

 

• Окръжен съд гр.  Видин 
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Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Видин е 1 щатна бройка с 

натовареност по щат 8,86 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 7,11 при 
средна за страната 9,92. Същата е обявена на конкурс през 2014г. С оглед обявяването на 

централизиран конкурс за младши съдии през 2015 г., не е налице възможност за планиране на 

длъжност младши съдия в този съдебен орган и не следва да се обявява конкурс. 

• Окръжен съд гр.  Враца  

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Враца е 3 щатни бройки с 

натовареност по щат 7,70 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 6,10 при 
средна за страната 9,92. За една от длъжностите е обявен конкурс през 2014г. с решение на 

ВСС по пр. 05/30.01.2014г., като кандидатът за младши съдия към момента е на задължително 

деветмесечно обучение в НИП. Предстои освобождаването на останалите две длъжности след 

изтичане на двугодишния срок по чл. 240 на Мария Петрова Александрова и Пламен Иванов 

Шумков, и назначаването им на длъжност „съдия” в районен съд, съгласно изискванията на чл. 

243 от ЗСВ през 2015г. Административният ръководител изразява становище за необходимост 

от планиране на двете длъжности, тъй като е налице текучество на съдии в районните 

съдилища от съдебния район, което осигурява възможност за последващо и своевременно 

заемане на освободените места от младши съдиите. Взето е предвид и обстоятелството, че през 

2015г., предстои освобождаване на един от съдиите от ОС Враца, при което чрез младшите 

съдии би могло да се осигури запълването на въззивните съдебни състави. 

• Окръжен съд гр.  Габрово 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Габрово е 1 щатна бройка с 

натовареност по щат 9,60 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 7,71 при 
средна за страната 9,92, като същата е обявена на конкурс през 2014г. и кандидатът заявил 

желание за заемане на длъжността провежда обучение в НИП.  

• Окръжен съд гр.  Добрич 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Добрич е 1 щатна бройка с 

натовареност по щат 8,07 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 6,41 при 
средна за страната 9,92. Същата с решение на ВСС по пр. 30/05.01.2014г. е обявена на 

конкурс. Не е налице възможност за планиране и обявяване на конкурс през 2015г.  

• Окръжен съд гр.  Кюстендил 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Кюстендил е 2 щатни бройки с 

натовареност по щат 7,10 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 5,62 при 
средна за страната 9,92. За една от длъжностите е обявен конкурс през 2014г., а другата 

длъжност предстои да бъде освободена от младши съдия Андрей Иванов Николов, който през 

2015г. следва да бъде назначен на длъжност „съдия” в районен съд, съгласно разпоредбите на 

чл. 243 от ЗСВ. Предложението от административния ръководител е свободната длъжност да 

бъде обявена на конкурс.  

 

• Окръжен съд гр.  Кърджали 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Кърджали е 1 щатна бройка с 

натовареност по щат 12,83 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 8,46 при 
средна за страната 9,92. Този щат е зает от младши съдия Даниела Евтимова Павлова - 

Радева, която следва да освободи длъжността, след изтичане срока по чл. 240, съгласно чл. 243 

на 25.06.2015 г. От данните на предложението на административния ръководител, получено 
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съгласно изискванията на чл. 177 от ЗСВ, е видно, че младши съдия Даниела Евтимова Павлова 

- Радева е в законоустановен отпуск поради бременност и раждане, считано от 13.12.2014 г. с 

изчислен предполагаем термин за раждане  - 17.01.2015 г. За същата се предполага, че ще 

ползва след изтичане на болничните листи, отпуск за отглеждане на детето до 2-годишна 

възраст по чл. 164, ал. 1 от КТ. Това обстоятелство не би могло  да доведе до изключение от 

прилагането на законовото правило на чл. 243 от ЗСВ, по силата на което с изтичане на 2-

годишния срок, който може да се удължи само с още 6 месеца по реда на чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, 

така заетата длъжност „младши съдия” следва да бъде освободена през 2015 г., като младши 

съдията бъде назначена на длъжност „съдия”. С предходно писмо административният 

ръководител уведомява КПА, че във връзка с изтичането на срока по чл. 240 от ЗСВ следва да 

се премине към прилагане на разпоредбата на чл. 243, ал. 2 от ЗСВ, а именно на младши съдия 

Даниела Евтимова Павлова - Радева да бъде предложено място в друг съдебен район поради 

обстоятелството, че в Кърджалийски съдебен район няма място за назначаване на длъжността 

„съдия”. Как и кога последната ще встъпи в длъжност с оглед ползвания от нея 

законоустановен отпуск е ирелевантен по отношение освобождаването на щатната бройка 

„младши съдия”. Съобразно това и отчитайки натовареността на органа, е налице възможност 

длъжността „младши съдия” да бъде планирана и обявена за заемане чрез централизиран 

конкурс. 

• Окръжен съд гр.  Ловеч 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Ловеч е 1 щатна бройка с 

натовареност по щат 10,04 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 7,91 при 
средна за страната 9,92. Тази длъжност към момента е вакантна, но при съобразяване на 

сравнително ниската натовареност на ОС Ловеч, становището на административния 

ръководител е да не бъде обявяван конкурс през 2015г.  

• Окръжен съд гр.  Монтана 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Монтана е 1 щатна бройка с 

натовареност по щат 7,51 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 5,43 при 
средна за страната 9,92.  През месец юни на календарната 2015г. посочената длъжност 

предстои да бъде освободена от Иван Диянов Мичев, след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ, 

поради което становището на административния ръководител е същата да бъде обявена на 

конкурс. 

Окръжен съд гр.  Пазарджик 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Пазарджик е 2 щатни бройки с 

натовареност по щат 9,95 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 7,28 при 
средна за страната 9,92.  Към настоящия момент и двете длъжности са заети, съответно от 

Лилия Георгиева Терзиева – Владимирова и Красимир Димитров Лесенски. За същите предстои 

назначаване на длъжността „съдия” в районен съд през 2015г., съгласно изискванията на чл. 

240 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, като предложението на административния ръководител е 

овакантените длъжности да се планират и обявят за централизиран конкурс.  

• Окръжен съд гр.  Перник 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Перник е 3 щатни бройки с 

натовареност по щат 10,40 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 8,11 при 
средна за страната 9,92.  С решение на ВСС по пр. 05/30.01.2014г. е обявен конкурс за две от 

длъжностите, а кандидатите заявили желание за заемането им  към момента провеждат 

задължителното си обучение в НИП. Третата длъжност е вакантна, като становището на 

административния ръководител е същата да бъде обявена на конкурс.  

• Окръжен съд гр.  Плевен 
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Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Плевен е 2 щатни бройки с 

натовареност по щат 9,89 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 8,01 при 
средна за страната 9,92. След обявен конкурс през 2014г. за една от длъжностите, кандидатът 

провежда обучение в НИП.  Втората длъжност към момента е заета, но предстои да бъде 

овакантена през месец юли 2015г. от младши съдия Цветелина Александрова Костова, на която 

предстои назначаване на длъжност „съдия” в районен съд, съгласно изискванията на чл. 243 от 

ЗСВ. Административният ръководител предлага свободната длъжност да бъде обявена на 

конкурс. 

• Окръжен съд гр.  Пловдив 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Пловдив е 7 щатни бройки с 

натовареност по щат 14,96 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 10,73 при 
средна за страната 9,92.  От конкурс обявен през 2013г, след успешно завършване на 

обучението в Националния институт на правосъдието през 2014г. са назначени трима младши 

съдии, както следва:  Божидар Иванов Кърпаров, Людмила Людмилова Митрева и Ели 

Димитрова Анастасова. 

 За една длъжност е обявен конкурс с решение на ВСС по пр. 05/30.01.2014г., като 

кандидатът заявил желание за заемане на длъжността към момента провежда обучение  по реда 

на чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в НИП. 

Предстои овакантяване на останалите три длъжности, поради изтичане на срока по чл. 240 

във връзка с чл. 243 от ЗСВ, на младшите съдии Тоско Петков Ангелов, Михаела Светлозар 

Лазарова и Панайот Рангелов Велчев.  

Съгласно разпоредбата на чл. 177, ал. 1 от ЗСВ, предложението на административния 

ръководител е свободните три длъжности да бъдат обявени на конкурс през календарната 

2015г. 

 

• Окръжен съд гр.  Разград 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Разград е 1 щатна бройка с 

натовареност по щат 8,61 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 7,04 при 
средна за страната 9,92. През 2014г., предвид ниската натовареност на съдиите от ОС Разград, 

за заемане на длъжността не беше обявен конкурс, поради което към момента същата е 

вакантна. В изпълнение на чл. 177, ал. 1 от ЗСВ, административният ръководител изразява 

становище през календарната 2015г. свободната длъжност за младши съдия да бъде обявена на 

конкурс. 

• Окръжен съд гр.  Русе 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Русе е 2 щатни бройки с 

натовареност по щат 10,14 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 8,23 при 
средна за страната 9,92. Във връзка с ниската натовареност на съдиите от ОС Русе през 

2014г., за една от длъжностите не беше обявен конкурс, поради което към момента същата е 

вакантна. Втората длъжност е заета от младши съдия Трифон Пенчев Славков, който предстои 

да бъде назначен на длъжност „съдия” в районен съд през 2015г., но предвид факта, че към 

настоящия момент няма свободна длъжност в Русенският съдебен район, за обезпечаването на 

младшия съдия ще се приложи разпоредбата на чл. 243, ал. 2 от ЗСВ.  Като се има предвид, че 

през 2018г. не предстои освобождаване на магистрати от районните съдилища в съдебния 

район на ОС Русе по реда на чл. 165, ал. 1. т. 1 от ЗСВ, и с оглед ниската натовареност на съда, 

на конкурс следва да бъде обявена само една от възможните две длъжности за младши съдия.  

 

• Окръжен съд гр.  Силистра 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Силистра е 2 щатни бройки с 

натовареност по щат 8,73 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 6,19 при 



6 

средна за страната 9,92. След успешно завършване на обучението в Националния институт на 

правосъдието през 2014г. на едната длъжност е назначена младши съдия Деница Божидарова 

Петкова.  Втората длъжност, заета от Темислав Малинов Димитров, следва да се оваканти, след 

назначаването на същия на длъжността „съдия” в районен съд през месец юни 2015г., 

съобразно изискванията на чл. 240 във връзка с чл. 243 от ЗСВ.  Административният 

ръководител изразява становище за обявяването на длъжността „младши съдия” на конкурс 

през 2015г.  

 

• Окръжен съд гр.  Сливен 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Сливен е 2 щатни бройки с 

натовареност по щат 9,79 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 7,95 при 
средна за страната 9,92. С решение на ВСС по пр. 30/05.01.2014г. и двете длъжности са 

обявени на конкурс, а кандидатите заявили желания за заемането им провеждат 

задължителното деветмесечно обучение в НИП . Не е налице възможност за планиране и 

обявяване на конкурс през 2015г.  

• Окръжен съд гр.  Смолян 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Смолян е 1 щатна бройка с 

натовареност по щат 8,25 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 5,55 при 
средна за страната 9,92, като същата е обявена на конкурс през 2014г, поради което не следва 

да бъде обявен конкурс през 2015г. 

• Окръжен съд гр. София 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС София е 3 щатни бройки с 

натовареност по щат 9,34 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 7,04 при 
средна за страната 9,92.  С решение на ВСС по пр. 05/30.01.2014г. е обявен конкурс за една от 

длъжностите, а кандидатът провежда обучение по реда на чл. 249, ал. 1, т .1 от ЗСВ в НИП. 

 Към настоящия момент втората от длъжностите е вакантна, а за третата предстои 

овакантяване от младши съдия Яна Василева Николова, поради назначаването й на длъжност 

„съдия” в районен съд през 2015г.  

Предложението на административния ръководител е да бъдат планирани и обявени на 

конкурс две длъжности за „младши съдия”, с оглед ефективното изпълнение на задълженията и 

попълване на съставите на ОС София. 

 

• Окръжен съд гр. Стара Загора 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Стара Загора е 2 щатни бройки с 

натовареност по щат 13,81 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 9,63 при 
средна за страната 9,92. Към момента и двете длъжности са заети, съответно от Ваня 

Желязкова Тенева и Асен Цветанов Цветанов, за които предстои назначаване на длъжността 

„съдия” в районен съд през 2015г., съгласно изискванията на чл. 240 във връзка с чл. 243 от 

ЗСВ. С оглед постигането на щатна обезпеченост и нормален работен процес, предложението 

на административния ръководител е овакантените две длъжности да се планират и обявят на 

централизиран конкурс. 

• Окръжен съд гр. Търговище 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Търговище е 1 щатна бройка с 

натовареност по щат 5,70 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 4,71 при 
средна за страната 9,92. През календарната 2015г. посочената длъжност предстои да бъде 

освободена от младши съдия Хрисимир Максимов Пройнов, след изтичане на срока по чл. 240 
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от ЗСВ, поради което становището на административния ръководител е същата да бъде обявена 

на централизиран конкурс. 

 

• Окръжен съд гр. Хасково 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Хасково е 3 щатни бройки с 

натовареност по щат 11,54 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 9,27 при 
средна за страната 9,92. След успешно завършване на обучението в Националния институт на 

правосъдието през 2014г. на едната длъжност е назначена младши съдия Лилия Иванова 

Колева.  За останалите две, съответно заети от Пламена Николова Събева и Недялко Христов 

Паталов, предстои назначаване на длъжността „съдия” в районен съд през 2015г., съобразно 

изискванията на чл. 240 във връзка с чл. 243 от ЗСВ. Административния ръководител изразява 

становище за планиране и обявяване на двете овакантени длъжности на конкурс през 2015г.  

• Окръжен съд гр. Шумен 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Шумен е 1 щатна бройка с 

натовареност по щат 9,66 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 7,47 при 
средна за страната 9,92. През календарната 2015г. посочената длъжност предстои да бъде 

освободена от  младши съдия Димитър Петков Димитров, след изтичане на срока по чл. 240 от 

ЗСВ, поради което становището на административния ръководител е същата да бъде обявена на 

конкурс.  

• Окръжен съд гр.  Ямбол 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в ОС Ямбол е 1 щатна бройка с 

натовареност по щат 6,73 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 5,46 при 
средна за страната 9,92. Не е налице възможност за планиране и обявяване на конкурс през 

2015г., тъй като на длъжността „младши съдия” е назначена Ива Илиева Стойчева – 

Коджабашева, след успешно завършване на обучението в Националния институт на 

правосъдието през 2014г.  

• Софийски градски съд 

Утвърденият щат за длъжността „младши съдия” в Софийски градски съд е 25 щатни 

бройки с натовареност по щат 36,58 при средна за страната 15,59 и брой свършени дела 
18,60 при средна за страната 9,92.  

От конкурс обявен през 2013г, след успешно завършване на обучението в Националния 

институт на правосъдието през 2014г. са назначени тринадесет младши съдии, за които срокът 

по реда на чл. 240 от ЗСВ изтича през 2016г.  

За пет длъжности „младши съдия” е обявен конкурс с решение на ВСС по пр. 

05/30.01.2014г., като кандидатите заявили желание за заемане на същите към момента 

провеждат обучение в НИП.   

Предстои освобождаване на останалите седем длъжности за младши съдии, на които 

двугодишния срок, съгласно разпоредбата на чл. 240 от ЗСВ изтича през 2015г и следва да 

бъдат приложени изискванията на чл. 243 от ЗСВ, а именно назначаването им на длъжност 

„съдия” в районните съдилища.  

С оглед провеждането на централизиран конкурс през 2015г. и съобразно високата 

натовареност на Софийски градски съд, становището на административния ръководител е 

овакантените седем длъжности да бъдат планирани и съответно обявени на конкурс. 

 

След като съобрази горепосочените предложения на административните ръководители за 

планиране и обявяване на конкурс за младши съдии, взе предвид  предстоящото освобождаване 

на младшите съдии с изтичащ срок през 2015г., както и освобождаванията на магистрати в 
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съответните органи на съдебната власт по реда на чл. 165, ал.1, т.1 от ЗСВ през 2018 г. 

/Приложение № 1/ и отчете натовареността на съответните окръжни съдилища, Комисията по 

предложенията и атестирането предлага да бъдат планирани и обявени на конкурс 37 

длъжности за „младши съдия”, както следва:  

 

 Орган на съдебната власт Брой длъжности 

1. Окръжен съд гр. Благоевград 1 (една) свободна длъжност  

2. Окръжен съд гр. Бургас 2 (две) свободни длъжности  

3. Окръжен съд гр. Варна 3 (три) свободни длъжности  

4. Окръжен съд гр. Велико Търново 1 (една) свободна длъжност  

5. Окръжен съд гр. Враца 2 (две) свободни длъжности  

6. Окръжен съд гр. Кюстендил 1 (една) свободна длъжност  

7. Окръжен съд гр. Кърджали 1 (една) свободна длъжност 

8. Окръжен съд гр. Монтана 1 (една) свободна длъжност 

9. Окръжен съд гр. Пазарджик 2 (две) свободни длъжности  

10. Окръжен съд гр. Перник 1 (една) свободна длъжност  

11. Окръжен съд гр. Плевен 1 (една) свободна длъжност  

12. Окръжен съд гр. Пловдив 3 (три) свободни длъжности  

13. Окръжен съд гр. Разград 1 (една) свободна длъжност  

14. Окръжен съд гр. Русе 1 (една) свободна длъжност  

15. Окръжен съд гр. Силистра 1 (една) свободна длъжност 

16. Окръжен съд гр. София 2 (две) свободни длъжности  

17. Окръжен съд гр. Стара Загора 2 (две) свободни длъжности  

18. Окръжен съд гр. Търговище 1 (една) свободна длъжност 

19. Окръжен съд гр. Хасково 2 (две) свободни длъжности  

20. Окръжен съд гр. Шумен 1 (една) свободна длъжност  

21. Софийски градски съд 7 (седем) свободни длъжности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




