
Критерии за преназначаване на длъжности в органите 

на съдебната власт по реда на чл. 194 от ЗСВ 
 

 

Чл. 194 от ЗСВ В случаите на закриване на съдилищата, 

прокуратурите и следствените органи или при намаляване на 

числеността на длъжностите в тях Висшият съдебен съвет 

разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на 

съдебната власт по възможност в същия апелативен район и 

преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и 

следователите. 

  

Закриване на съдилища или намаляване на числеността на 

длъжностите в тях, както и преназначаване на съдии в друг равен по 

степен орган на съдебната власт по възможност в същия апелативен 

район се прави по реда на чл. 194, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 3 от 

ЗСВ.  

Степента на натовареност на съответните органи на съдебната 

власт, се определя на база изготвените за това критерии. 

Закриване на прокуратури и следствени органи или намаляване на 

числеността на длъжностите в тях, както и преназначаване на 

прокурорите и следователите в друг равен по степен орган на 

съдебната власт по възможност в същия апелативен район се прави 

по реда на чл. 194, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ.  

Степента на натовареност на съответните органи на съдебната 

власт, се определя на база изготвените за това критерии. 

В случаите на преназначаване на един или повече магистрати в 

друг равен по степен орган на съдебната власт, Комисия 

„Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС изготвя 

становище за притежаваните нравствени и професионални качества 

на всеки един предложен магистрат  въз основа на документи, 

съдържащи се в кадровото му дело, относно резултатите от 

проверките на Инспектората на ВСС, поощренията и наказанията, 

сигналите за нарушение на правилата за професионална етика на 

съдиите, прокурорите и следователите, както и оценката от 

последната атестация. 

Цялата документация свързана с предложението на 

административния ръководител / главния прокурор, заедно със 

становището на Комисия „Професионална етика и превенция на 

корупцията” се предоставят на Комисията по предложенията и 

атестирането на съдии, прокурори и следователи. 

При преназначаване на един или повече магистрати в друг равен 

по степен орган на съдебната власт, следва да има изрично 

уведомление от магистрата, изразяващо съгласието му за 

преназначаване в друг равен по степен орган на съдебната власт без 

конкурс. 

При наличието на отрицателно уведомление от магистрата, 

отказът се разглежда от Комисията по предложенията и атестирането 

на ВСС. 

 


