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Резюме  
В статията е разгледано правото на работещите в органите на съдебната власт на 
допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. 
Разгледани са особеностите на правоотношенията на магистратите, съдебните 
служители и длъжностните лица - съдии по вписванията и държавни съдебни 
изпълнители; структурата на работната заплата за работещите в съдебната власт 
и допълнителните възнаграждения, представляващи част от  
брутното трудово възнаграждение.  
Ключови думи: заплата, допълнително възнаграждение, магистрати, съдебни 
служители, съдии по вписванията, държавни съдебни изпълнители  

 
 
Настоящето проучване е провокирано от актуалния през последните месеци 

дебат относно бъдещето на т.н „клас“ или правото на работещите на допълнително 
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (ДВПТСПО) и негова 
непосредствен обект е регламентацията на това право спрямо работещите в органите на 
съдебната власт (независимо от тяхното качество).  

Обект на проучването са от една страна нормите на Конституцията на Република 
България (КРБ), Закона за съдебната власт (ЗСВ), Кодекса на труда (КТ), Наредбата за 
структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), Правилника за 
администрацията съдилищата (ПАС), обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., Законът за 
държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за заплатите на служителите в държавната 
администрация и от друга страна съответните решения на ВСС, имащи непосредствено 
значение за заплащането на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит. 

 
I. Нормативни източници на правото на допълнително възнаграждение 

за придобит трудов стаж и професионален опит (ДВПТСПО). 
Приетата през 1949 г. от Международната организация на труда (МОТ) 

Конвенция № 95 за закрила на работна заплата утвърждава принципите на гарантиране 
на нейното изплащане на всички работещи, като съгл.чл.1 от нея „работна заплата” 
означава „възнаграждение или доходи, които могат да бъдат оценявани в пари и 
определяни по споразумение или от националното законодателство и се дължат по 
силата на писмен или устен договор от работодателя на трудещия се за работа, която е 
изпълнена или предстои да бъде изпълнена, или за услуги, които са извършени или 
предстои да бъдат извършени“.  

Вътрешното ни право също дава достатъчно гаранции за спазване на трудовите 
права на работещите, като още чл. 48, ал. 5 от КРБ гарантира право на гражданите на 
България на труд и на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, 
съответстващо на извършената работа.  

                                                   
∗*Статията е отпечатана за първи път в електронното списание∗„Право Политика 
Администрация“, том. 5, брой 2/2018г. 
** Съдия в Районен съд – Нови пазар 
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Самите отношения по предоставяне на работна сила, съгл. чл. 1, ал.2 от КТ се 
уреждат като трудови и с възмезден характер (чл. 242 от КТ), като това включва и 
заплащането на всички произтичащи от него допълнителни възнаграждения. Самото 
право на заплащане на положения труд, съгласно чл. 244, т.2 от КТ се гарантира от 
държавата, като Министерски съвет определя освен минималната работна заплата за 
страната, така и видовете и минималните размери на допълнителните трудови 
възнаграждения и на обезщетенията по трудовото правоотношение, доколкото не са 
определени в кодекса. Самото изплащане на трудовото възнаграждение (на основното и 
на допълнителните възнаграждения), съгл.чл. 269 от КТ се извършва в пари и само за 
допълнителните трудови възнаграждения или част от тях, по изключение, съгл. ал. 2 се 
допуска изплащане в натура, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет, в 
колективен трудов договор или в трудовия договор.  

Заплащането на основните трудови и допълнителни възнаграждения е подробно 
регламентирано в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, обн., 
ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г. (НСОРЗ), която в чл. 3 определя елементите на брутната 
работна заплата (БРЗ), сред които освен основна работна заплата се включват и 
допълнителните трудови възнаграждения, определени в КТ, в наредбата, в друг 
нормативен акт или в колективен трудов договор, както и други трудови 
възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор. 

Както Конвенцията от 1949 г., така и НСОРЗ, разглеждат понятието работна 
заплата, като съвкупност от дължимите на работещите по трудово правоотношение 
възнаграждения, като в НСОРЗ в чл.3 те са разграничени и е посочено, че брутната 
работна заплата (БРЗ) се състои от: 1/ основна работна заплата, определена съгласно 
действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда; 2/ 
допълнителни трудови възнаграждения, определени в КТ в наредбата, друг нормативен 
акт или колективен трудов договор и 3/ от други трудови възнаграждения, определени 
в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени в т. 1 и 2. 

В чл. 258 – чл. 268 от КТ са посочени някои от допълнителните и други трудови 
възнаграждения, които се дължат на работещите и това са: при вътрешно заместване 
(чл. 259); при външно съвместителство (чл. 260); за полагане на нощен труд (чл. 261); 
за положен извънреден труд (чл. 262, 263); за труд през официалните празници (чл. 
264) и др. 

Освен посочените в КТ, с НСОРЗ са предвидени и други допълнителни 
възнаграждения1, сред които и това за придобит трудов стаж и професионален опит на 
работниците и служителите (чл. 12).   

В Наредбата, в чл. 13 е посочено също, че с колективен трудов договор, с 
вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор могат да 
се определят и други допълнителни трудови възнаграждения, например за постигнати 
резултати от труда - текущо, за година или за друг период; при промени в условията на 
труд с временен характер, които водят до допълнително нервно-психическо 
натоварване, и в други условия, увреждащи здравето на работника и пр.  

Така извършеното йерархично - нормативно проследяване на регламентацията 
на трудовото възнаграждение в международното и вътрешното ни право сочи, че сред 
гарантираните от държавата права на работниците и служителите е и правото им на 
допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 

                                                   
1 за положен нощен труд в зависимост от системата за отчитане на труда -чл. 7-9; за времето, през 

което работникът или служителят е на разположение на работодателя и се намира извън територията на 
предприятието в място, уговорено между тях -чл. 10; за придобита по – висока квалификация - 
образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“, свързана с 
изпълняваната работа -чл. 11. 
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(ДВПТСПО) на работниците и служителите (чл. 12 от НСОРЗ), което съгл. чл. 15 от 
Наредбата е с постоянен характер.  

 
II. Понятие за правото на допълнително възнаграждение за придобит 

трудов стаж и професионален опит (ДВПТСПО). 
Популярно формулировката „допълнително възнаграждение за придобит трудов 

стаж и професионален опит“ или по-старата „допълнително възнаграждение за 
прослужено време“ в трудовоправните отношения се свързва с понятието „клас“, който 
отразява прослуженото от работника или служителя време като трудов стаж и 
професионален опит и дължимото за това допълнително възнаграждение. Доколкото 
понятието „клас“ не е легален израз, в трудовото право липсва определение за неговото 
съдържание, а неговото смислово съдържание е посочено в Български тълковен речник, 
където сред многото различни значения на думата е посочено и „служебна степен, 
получавана въз основа на определен брой изслужени години или въз основа на 
положен изпит върху определена материя“2. Съгласно посоченото в речника, 
произхода на думата е латински, от лат. classis ‘разред’ през фр. ciasse и рус. класс. 

В исторически план, в България, правото на ДВПТСПО се появява с приемането 
на отменената вече Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения 
(Приета с ПМС № 133 от 14.07.1993 г., обн., ДВ, бр. 67 от 6.08.1993 г. и отм., бр. 9 от 
26.01.2007 г., в сила от 1.07.2007 г). Действалата преди нея наредба с идентично 
заглавие (Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения), приета с ПМС 
129 от 1991 г., обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.1991 г., и отм., бр. 67 от 6.08.1993 г. не е 
предвиждала подобни допълнителни възнаграждения3. С приемането на наредбата от 
1993 г. за първи път се предвижда изплащането на допълнително трудово 
възнаграждение, което е задължително при работа по трудово правоотношение и не е 
установено в КТ, в закон или в друг нормативен акт (чл. 1, ал.1 от Наредбата). Такова 
допълнително трудово възнаграждение е това по чл. 3 от отменената наредба – „за 
продължителна работа на работниците и служителите се заплаща допълнително 
месечно възнаграждение в процент върху основното трудово възнаграждение, 
определено с индивидуалния трудов договор“. В ал.3 от наредбата е посочен и 
минималният размер на това възнаграждение, който „не може да бъде по-малък от 0,6 
на сто за всяка година трудов стаж от времето, зачитано по предходната алинея“. 

С настоящата Наредба за структурата и организацията на работната заплата 
(НСОРЗ), приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г., обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г. се 
определят „структурата и организацията на работната заплата, видовете и минималните 
размери на допълнителните трудови възнаграждения, редът и начинът за определяне и 
изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите“, което 
представлява цялостен нов подход при определяне съдържанието на работната заплата, 
в т.ч и относно допълнителните възнаграждения. 

Съществуващата в България уредба, позволяваща изплащането на „клас” 
нерядко е била обект на критики, в т.ч. и в момента. Още в доклада на Генералният 
директор на Международната организация на труда, изготвен по повод на проведеното 
                                                   

2	Български тълковен речник, изд.Наука и изкуство, София 2005, с.360 
3 В Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения от 1991 г., са се уреждали 

допълнителните възнаграждения за всеки отработен нощен час или част от него; за времето, през което 
работникът или служителят се намира на място, избрано от него, но е на разположение на предприятието 
извън неговата територия; за работа през официални празнични дни, които са в графика на работното 
време; за ползване в работата на по-висока лична квалификация, както и за някои професии с висок риск 
за живота и здравето на работещите - на работниците и служителите в автотранспортната дейност и 
железопътния транспорт; на членовете на корабните екипажи за дните в експлоатация, на риболовците за 
дните на улов, а на водолазите и за дните при спускане под водата се осигурява безплатна храна по 
размери, определени с колективния трудов договор.  
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през 2009 г. осмо Европейско регионално съвещание на тема „Обезпечаване на достоен 
труд в Европа и Централна Азия“, в том І, част ІІ, стр.111 се сочи, че в България 
основната работна заплата често се допълва с различни надбавки, много от които, като 
правило, имат фиксиран характер и обичайно представляват възнаграждение за трудов 
стаж или компенсация за тежки условия на труд. В резултат на проведените дискусии 
Международния валутен фонд е препоръчал на страната ни да прекрати заплащането на 
допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, и да 
го замени със заплати, които са по гъвкави на икономическите условия. На тази 
препоръка обаче много остро още тогава се противопоставят профсъюзите -КТ 
„Подкрепа“ и КНСБ, които на заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество още през 2012 г. сочат, че всъщност „класът” ще бъде вкаран в 
основната заплата и тогава служители с дълъг трудов стаж и новонаети служители за 
еднакъв по обем свършена работа ще получават различни заплати4. В резултат на това е 
взето решение за запазване на системата за заплащане на допълнителното 
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и 
служителите по трудово правоотношение. В чл. 19 от приетата през 2012 г. напълно 
нова Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация е предвидено 
(идентичен с чл. 67, ал.7 от ЗДСл.) като допълнителни възнаграждения са предвидени 
тези за нощен труд; за извънреден труд; за работа през официалните празници; за 
времето на разположение и за постигнати резултати. С чл. 67, ал.12 от ЗДС е въведена 
абсолютна забрана на държавния служител да се определят допълнителни 
възнаграждения на основания, различни от посочените в закона. Посочено е също, че в 
други закони не може да се определят допълнителни възнаграждения на държавния 
служител. Следователно по отношение на държавните служители, допълнителните 
възнаграждения са само посочените в чл. 67, ал.7 от ЗДСл и чл. 19 от Наредбата и 
други представляващи „допълнително възнаграждение” не се дължат.  

Възнаграждение подобно на това на „класа” по отношение на държавните 
служители, обаче все пак има, макар то да не представлява „допълнително 
възнаграждение”, а основно възнаграждение, имащо строго индивидуален 
характер. Съгласно чл.9 от Наредбата на служителите, които постъпват за първи път в 
съответната администрация и имат професионален опит, надвишаващ минималния за 
длъжността, индивидуалните основни месечни заплати се определят в зависимост от 
този опит, като разликата в заплащането им е според продължителността на този 
професионален опит. Тази диференциация на индивидуалното основно 
(държавнослужебно) възнаграждение всъщност представлява своеобразна алтернатива 
на т.н „клас”, т.к критерият за размера на индивидуалната основна заплата е 
продължителността на стажа, а т.н „бонуси” за по - добрата професионална 
квалификация, които предвижда НЗСДА и обещават критикуващите „класа” са 
оставени на субективната преценка на работодателя и не гарантират правото на 
работниците на заслужено възнаграждение за по - добрата им квалификация и умения, 
придобити през годините на трудовия им стаж. Тези бонуси, т.к нямат постоянен 
характер, не се дължат ежемесечно подобно на трудовото възнаграждение, 
представляват непредвидимо във времето плащане, изцяло подчинено на субективното 
решение на работодателя.  

Отношенията на заетите в органите на съдебната власт лица - магистрати, 
съдебни служители и длъжностни лица (съдии по вписванията и държавни съдебни 
изпълнители), поради това, че не са държавнослужебни, изключват приложението на 
Законът за държавният служител и Наредба за заплатите на служителите в държавната 
                                                   

4	 http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kt-podkrepa-i-knsb-sa-protiv-otpadaneto-na-klasa-za-
proslujeno-vreme-135760/ 
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администрация, в резултат на което са невъзможни и аналогии относно съдбата на 
„класа” спрямо тях.  

 
III. Приложение на НСОРЗ спрямо работещите в ОСВ лица.  
Съгласно КРБ органите на съдебната власт (ОСВ) включват органите на съда, 

прокуратурата и следствието, чл. 117, ал.2 от ЗСВ. В своята дейност ОСВ, при 
осъществяване на правомощията си се подпомагат от администрация, която се състои 
от съдебни служители съгл. чл. 340, ал.3 от ЗСВ. Освен магистратите - съдии, 
прокурори и следователи в органите на съдилищата и конкретно на районните 
съдилища функционират и съдии по вписванията и държавни съдебни изпълнители (чл. 
264, ал.1 и чл. 279 от ЗСВ).  

Така се установяват три самостоятелни групи лица, работещи в ОСВ:  
- първата група са магистратите - съдии, прокурори и следователи; 
- втората група са съдебните служители, включващи всички служители в 

администрацията на ВКС, на ВАС, на главния прокурор, на ВКП, на ВАП, на НСС, на 
съдилищата, на прокуратурите, на окръжните следствени отдели и на следствения 
отдел в спец.прокуратура и 

- третата група са държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, 
които имат особен статут, т.к са „особена категория длъжностни лица в системата на 
съдебната власт“5. Следва да се признае, че даденото в т.7 от Протокол № 27/18.06.2016 
г. на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС 
определение за длъжността държавен съдебен изпълнител, че е „длъжност извън орган 
на съдебната власт“ е в противоречие с чл. 264 и чл. 279 от ЗСВ, т.к както държавните 
съдебни изпълнители, така и съдиите по вписванията, осъществяват своята дейност 
именно по силата на закона в органите на съдебната власт, конкретно в районните 
съдилища, поради което по – правилно и законно издържано е те да се разглеждат като 
особена категория длъжностни лица в системата на съдебната власт.  

Определянето на възнагражденията на всяка от тези групи лица е уредено в ЗСВ 
(за магистратите) и в правилниците, приети от отделните колегии, относно съдебните 
служители, а по отношение на съдиите по вписванията и държавните съдебни 
изпълнители от Министъра на правосъдието. 

Съгласно изричната разпоредба на чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от НСОРЗ, тя се прилага за 
работниците и служителите по трудово правоотношение във всички предприятия по 
смисъла на § 1, т. 2 от ДР на КТ, независимо от формата на собственост и източниците 
на финансиране, т.е в т.ч и за съдебните служители и останалите длъжностни лица, 
намиращи се в трудови правоотношения в органите на съдебната власт. В алинея трета 
на чл. 2 от НСОРЗ категорично е посочено, че тя не се прилага за служителите по 
трудово правоотношение в държавната администрация, за които се прилага чл. 107а от 
Кодекса на труда. Всъщност такава категория служители, за които се прилагат 

                                                   
5 Проф. Стефан Стойчев в монографията си „Конституционно право“, изд.Сиела 2002 г. с. 561, дава 

тази формулировка относно нотариусите, но в пълна сила тя може да се отнесе и за държавните съдебни 
изпълнители, доколкото реда за тяхното назначаване и самото им функциониране е идентичен с този на 
някогашните нотариуси и настоящи съдии по вписванията (след приемането на Закона за нотариусите и 
нотариалната дейност, в съдилищата продължиха да функционират само съдии по вписванията, а 
нотариалната дейност се урежда от специалният закон, като частна дейност, осъществявана от 
нотариусите). Определянето на съдиите изпълнители и съдиите по вписванията като трета група заети в 
ОСВ лица, произтича от това, че за разлика от първите две групи – магистрати и съдебни служители, без 
които не може да функционира никой орган на съдебната власт, то държавните съдебни изпълнители и 
съдиите по вписвания съществуват само като част от дейността на районните съдилища, а не и към 
останалите органи на съдебната власт. Освен това при отсъствие на някой от посочените два вида 
длъжностни лица – съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители, те могат да се заместват 
от районните съдии (чл. 264, ал.4 и чл. 279, ал.3 от ЗСВ).  
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ограниченията на чл. 107а от КТ са всички съдебни служители, независимо от това, 
дали тяхната дейност е свързана с осъществяването на правомощията на органите на 
съдебната власт, съгл. чл. 343, ал.1 от ЗСВ. В този смисъл са нормите на всички 
правилници за  администрацията в ОСВ6, в които е посочено, че при назначаване на 
съдебни служители се прилагат разпоредбите на чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на 
труда, в т.ч и произтичащите задължения по чл. 107а, ал. 4 и 5 КТ. Така се установява 
едно вътрешно противоречие относно приложното поле на новата НСОРЗ спрямо 
работещите по трудово правоотношение съдебни служители, което налага 
необходимостта от тълкуване на нормата на чл. 2, ал. 3 от НСОРЗ и цитираните 
текстове от съответните приложими правилници за администрацията на органите на 
съдебната власт, както и текста на чл. 107а от КТ. Използването на формулировката, 
ограничаваща прилагането на НСОРЗ по отношение на лицата, работещи по трудови 
правоотношения „в държавната администрация“ очевидно е използвано в смисъла на 
всички предвидени по Конституция администрации на държавните органи – на 
законодателната, изпълнителната и съдебната власт, като носители на държавната власт 
по смисъла на чл. 8 от КРБ и без да се разграничават същите, съгласно критериите на 
Закона за администрацията и Закона за държавната администрация. Наличието на 
пълен идентитет между използваните в чл. 107а, ал.1 от КТ и чл. 2, ал.3 от НСОРЗ 
формулировки от една страна и явното препращане в цитираните правилници и 
съответни текстове към нормата на чл. 107а от КТ, дават основание да се счита, че 
НСОРЗ по – скоро не следва да се прилага спрямо съдебните служители, т.е лицата от 
втората група. 

Относно приложението на НСОРЗ спрямо съдиите по вписванията и държавните 
съдебни изпълнители (третата група лица), следва да се посочи, че по аргумент на 
противното от разпоредбите на чл. 267 от ЗСВ (за държавните съдебни изпълнители) и 
чл. 283 от ЗСВ (за съдиите по вписванията) вр.чл. 162 от ЗСВ за тях не са приложими 
разпоредбите на чл. 107а от КТ и за тях не важи ограничението по чл. 2, ал.3 от НСОРЗ 
и следователно Наредбата има приложение.  

 
С решение на ВСС по протокол № 25/18.07.2007 г. по т. V, т. 2 във вр. с чл. 12 от 

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, съгласно което освен, 
че се променя изразът „допълнително трудово възнаграждение за продължителна 
работа“ на израза „допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит“, се предвижда още и заплащане на ДВПТСПО за всички 
магистрати и съдебни служители. Това решение е израз на възприетия в 
дългогодишната практика на ВСС единен подход за оценка и заплащане на 
възнагражденията за всички работещи в съдебната система – магистрати, съдебни 
служители и длъжностни лица, към които принадлежат съдиите по вписванията и 
настоящите държавни съдебни изпълнители. В този смисъл, въпреки констатираната 
неприложимост на НСОРЗ относно съдебните служители, за които се прилага чл. 107а 
от КТ, решението на ВСС е в очевидна тяхна полза и то следва да се изпълнява, 
доколкото създава по - благоприятни за съдебните служители трудови права. Нещо 
повече, съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 от КТ при сключване на трудовия договор с тези 
служители, респ. всяка негова промяна (анекс) страните – работодател и съдебен 
служител договарят, като задължителна част от съдържанието на трудовото 

                                                   
6	 чл. 137, ал.1 от ПАС, чл. 76 от Правилника за администрацията на ВАС (ПАВАС), чл. 93 от 

Правилника за администрацията на ВКС (ПАВКС), чл. 92 от Правилник за администрацията на 
Прокуратурата на Република България (ПАПРБ), чл. 81 от Правилника за организация на дейността на 
Висшия съдебен съвет и неговата администрация (ПАВСС) и чл. 99 от Правилника за организацията на 
дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на 
експертите (ПАИВСС) 
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правоотношение и основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен 
характер, каквото се явява възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален 
опит, съгл. чл. 15 от НСОРЗ. Принципа на стабилност на трудовото правоотношение 
съгл. чл. 118, ал.1 от КТ означава, че веднъж договорено между страните 
допълнителното възнаграждение, не може да бъде едностранно отменяно.  

 
IV. Структура на работната заплата за работещите в ОСВ. 
За първи път с новата НСОРЗ се определя структурата на брутната работна 

заплата (БРЗ), която съгл. чл. 3 се състои от: 1/ основна работна заплата, определена 
съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на 
труда; 2/ допълнителни трудови възнаграждения, определени в КТ, в наредбата, в друг 
нормативен акт или в колективен трудов договор и 3/ от други трудови 
възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и 
невключени в т. 1 и 2. 

1/ Основната работна заплата за магистрати и съдебни служители и 
длъжностни лица, като основна част на брутната работна заплата. 

Определянето на възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите се 
извършва от Пленума на ВСС съгл. чл. 30, ал.2, т. 10 от ЗСВ. Относно 
възнагражденията на ръководителите на върховните съдилища (ВКС и ВАС), главния 
прокурор и директорът на Националната следствена служба е налице изрична законова 
разпоредба, намерила отражение в чл. 218, ал.1 от ЗСВ, където е определен размерът на 
получаваното от тях основно месечно възнаграждение, а именно в размер на 90 на сто 
от възнаграждението на председателя на Конституционния съд, поради което и тези 
длъжности са изключени от общата таблица за определяне на максималните основни 
месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи. В алинея втора на същия 
текст е посочено, че основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, 
прокурорска и следователска длъжност се определя в размер на удвоената 
средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на 
Националния статистически институт. Така диапазона на най – ниската и на най – 
високата основни заплати на магистратските длъжности в ОСВ са определени с оглед 
на принципите за тяхното индивидуализиране според йерархията им, а възнаграждения 
за останалите длъжности в ОСВ се определят съгл.чл. 218, ал.3 от ЗСВ вр. чл. 30, ал.2, 
т. 10 от ЗСВ от Пленума на ВСС. Последната актуализация на основните 
възнаграждения за магистратските длъжности беше извършена с утвърдената от 
Пленума на ВСС Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни 
работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 01.09.2017 г., 
извършено с решение по т. 2 на протокол № 27/14.09.2017 г.  

Определянето на основната работна заплата за съдебните служители и някои 
особени категории длъжностни лица (съдии по вписванията и държавни съдебни 
изпълнители) също е регламентирано в самия закон – чл. 357, ал. 9 от ЗСВ, относно 
възнаграждението на съдебният администратор (в размер 80 на сто от основното 
възнаграждение на съдия в съответния съд); чл. 348 от ЗСВ, относно възнаграждението 
на съдебните служители (в размер до 80 на сто от възнаграждението на съдебния 
администратор); чл. 247 от ЗСВ за съдебните помощници (90 на сто от най– ниската 
съдийска или прокурорска длъжност); чл. 276, ал.1 и 291, ал.1 от ЗСВ, относно 
възнаграждението на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията 
(90 на сто от възнаграждението на съдия в районен съд).  

За останалите съдебни служители основната работна заплата се определя в 
Класификатора за длъжностите в администрацията на съдилищата, последният е приет 
от Съдийската колегия на ВСС с решение по т. 20 на протокол № 35/19.09.2017 г., а по 
отношение на служителите в прокуратурата и следствието действа утвърдения с 



8 
 

решение по т. 34 на протокол № 29/20.09.2017 г. на Прокурорската колегия 
Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на РБ по чл.341 от 
ЗСВ.  

 
2/ Допълнителни възнаграждения, представляващи част от брутното 

трудово възнаграждение. 
Съгласно посоченото в чл. 258 – чл. 268 от КТ и чл. 3, от НСОРЗ от значение за 

работещите в органите на съдебната власт са тези допълнителни възнаграждения, които 
имат нематериален и постоянен характер, както следва:  

а/ допълнителни възнаграждения, произтичащи от КТ: за вътрешно 
заместване (чл. 259 и решение на Пленума на ВСС по т.8 на протокол № 26/11.07.2016 
г.); за външно съвместителство (чл. 260); за положен извънреден труд (чл. 262, 263), 
регламентирано в чл. 220 от ЗСВ, чл. 345, ал.4 от ЗСВ и чл. 146, ал.4 от ПАС и в 
решение по протокол № 2/15.01.2003 г. на ВСС; за труд през официалните празници 
(чл. 264)7.  

б/ допълнителни възнаграждения, съгл. НСОРЗ: за времето, през което 
работникът или служителят е на разположение на работодателя и се намира извън 
територията на предприятието в място, уговорено между тях (чл. 10), по повод на което 
е решение по протокол № 2/15.01.2003 г. на ВСС и постановеното по – късно решение 
по т.7 на протокол № 24/20.06.2016 г. на Комисия по правни въпроси на ВСС (само за 
съдебните служители, но не и за магистратите); за придобита по – висока квалификация 
- образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“, 
свързана с изпълняваната работа (чл. 11), в какъвто смисъл е решение на ВСС по 
протокол № 42/05.12.2007 г.т. 12, както и за придобит трудов стаж и професионален 
опит на работниците и служителите (чл. 12). В този смисъл е решение на ВСС по 
Протокол № 25/18 юли 2007 г. 

По отношение на магистратите, регламентирането на правото на допълнително 
възнаграждение „за продължителна работа” е посочено в самия закон, в чл. 219 от ЗСВ 
и това е идентично по своето съдържание с допълнително възнаграждение, което 
предвижда и чл.12 от НСОРЗ. Използвания от законодателя израз е идентичен и с 
употребения в чл.3, ал.2 от отменената Наредба за допълнителните и други трудови 
възнаграждения, обн., ДВ, бр. 67/6.08.1993 г. „за продължителна работа”. 

3/ други трудови възнаграждения, съгл. чл. 3 от НСОРЗ, определени в 
нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени в т. 1 и 2, имащи 
значение за работещите в ОСВ, съгласно посоченото в чл. 13 от Наредбата са 
допълнителните трудови възнаграждения за: постигнати резултати от труда - текущо, 
за година или за друг период (правото на награди, отличия и пр.) и други, като правото 
на допълнително материално стимулиране.  

Тези възнаграждения, обаче нямат постоянен характер.  
С извършените с ДВ бр.90/10.11.2017 г. изменения в ЗСВ бе създадена и нова 

ал.5 на чл. 345, съгласно която за съдебните служители в апелативния специализиран 
наказателен съд, в специализирания наказателен съд, в апелативната специализирана 
прокуратура, в специализираната прокуратура и следствения отдел на 
специализираната прокуратура се предвиди, считано от 01.01.2018 г., правото да 
получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от 
съответната колегия на ВСС правила за индивидуална оценка на резултатите от 
дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно. Това 
                                                   

7 За положения нощен и извънреден труд са налице многобройни указания на МТСП (№ 94НН-
451 от 23.08.2007 г., № 26-323 от 8.11.2007 г, № 61-269 от 4.01.2008 г., № 91-04-79 от 13.03.2008 г. и 
мн.др).  
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допълнително възнаграждение също е с непостоянен характер и зависи от отчетените 
резултати от дейността.  

Съгласно посоченото в чл. 15 от НСОРЗ, възнагражденията по чл. 11 и чл. 12 от 
нея имат постоянен характер, което означава, че се изплащат заедно с полагащото се за 
съответния период основно възнаграждение (ежемесечно) и са в зависимост единствено 
от отработеното време. Като възнаграждения с постоянен характер се считат и 
платимите за положен нощен и извънреден труд възнаграждения и в тази насока са 
многобройните указания на МТСП (№ 94НН-451 от 23.08.2007 г., № 26-323 от 
8.11.2007 г, № 61-269 от 4.01.2008 г., № 91-04-79 от 13.03.2008 г. и мн.др). За разлика от 
тях, възнагражденията по чл. 13 от Наредбата не участват при формиране на брутното 
възнаграждение, т.к имат инцидентен, непостоянен характер, подчинен на наличието на 
посочените в правилата на ВСС предпоставки и се дължат само в рамките на 
бюджетната година, за която се отнася възнаграждението.   

Така се вижда, че всички посочени по – горе възнаграждения – основни и 
допълнителни, формират брутната заплата на заетите в ОСВ лица. Новото, което 
въвежда НСОРЗ е в това, че в нея са определени предпоставките за придобиване на 
правото на ДВПТСПО. 

 
V. Предпоставки за възникване на правото на ДВПТСПО.  
Посочените от законодателя предпоставки за изплащането на магистратите на 

допълнително възнаграждение за продължителна работа е посочено в чл. 219 от ЗСВ и 
то е „продължителна работа  като съдия, прокурор и следовател”, т.е само на 
магистратска длъжност. 

Относно правото на допълнително възнаграждение на съдебните служители и 
длъжностните лица (съдии  по вписванията и държавни съдебни изпълнители), 
основанието за изплащане на възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит е чл. 12 от НСОРЗ, която след решението на ВСС (протокол № 
25/18.07.2007 г. т. V, т. 2)  е приложима и спрямо съдебните служители. Следва да се 
отбележи, че доколкото използваният в чл.3, ал.2 от отменената НДДТВ израз е 
идентичен с този по чл.219 от ЗСВ „за продължителна работа”, може да се счита, че 
правото на магистратите по чл. 219 от ЗСВ е идентично с това по чл. 12 от НСОРЗ. В 
този смисъл е и Решение по т. 2.1 по протокол № 25/18.07.2007 г.на ВСС.  

Посоченият в чл. 12 от НСОРЗ израз „трудов стаж” е лесно да бъде определен, 
доколкото това е въпрос на математическо изчисляване на отработеното по трудов 
договор време в дни, месеци и години, съгл. чл. 9 и следв. от Наредбата за трудовата 
книжка и трудовия стаж. За понятието „професионален опит“ (последното липсва в чл. 
219 от ЗСВ относно магистратите), обаче няма легално определение, както в ЗСВ, така 
и в КТ или в наредбите, цитирани до момента. За първи път в §2 от Допълнителните 
разпоредби към новоприетия ПАС с ДВ бр. 68/2017 г. е посочено, че „По смисъла на 
този правилник професионален опит е времето, през което служителят е извършвал 
дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в 
длъжностната характеристика за съответната длъжност”. Следователно при 
определянето на допълнителното възнаграждение за професионален опит на 
работещите в ОСВ се преценява наличието на кумулативните предпоставки на 
трудовия стаж, измерен чрез продължителността му във времето и извършването на 
дейности, в същата или други области, но които по своите функции са свързани с тези, 
описани в длъжностната характеристика, т.е дейностите да са напълно или частично 
идентични. 

За да се избегнат излишни колебания в тълкуването на обхвата на понятието 
„професионален опит”, съгласно ПАС, следва да се потърси аналогия в нормите на чл. 
12, ал.2, 3 и 4 от НСОРЗ. 
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Съгласно чл. 12, ал.2 от НСОРЗ за придобит трудов стаж и професионален опит 
се зачита стажът, признат по реда на КТ, за времето, през което работникът или 
служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни 
работни места и длъжности. Това означава, стажът или времето, през което работещият 
в ОСВ (магистрат, служител или длъжностно лице) е работил на различни места и 
различни длъжности, но в един и същ ОСВ.  

При определяне на размера на допълнителното възнаграждение, съгл. чл. 12, 
ал.3 от НСОРЗ се взема предвид и работата на лицето и в случаите на смяна на 
работодателя, в хипотезите на чл. 123 и 123а от КТ, поради което и отработения при 
предишния работодател стаж се отчита8.  

Съгласно чл.12, ал.4 от НСОРЗ, при определяне размера на допълнителното 
трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се отчита и 
трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по 
смисъла на § 1, т. 2 от ДР на КТ на същата, сходна или със същия характер работа, 
длъжност или професия.  

В приетите от съдийската колегия на ВСС Правила за прилагане на 
Класификатора на длъжностите в съдилищата в §2 е посочено само, че „сходни 
длъжности” са тези които имат близки, сродни функции и характер на дейността. Това, 
съпоставено с §2 от новия ПАС, означава, че лицето трябва да е заемало длъжност и 
извършвало дейност в област или области, които са близки, сродни с функциите и 
характера на дейността, определени в длъжностната характеристика за съответната 
длъжност. Кои са обаче тези длъжности със „сходни функции”или с „близки, 
сродни функции и характер”, цитираните норми не сочат. За да се отговори на този 
твърде важен въпрос следва отново да се потърси неговото уреждане в други 
подзаконови актове.  

Съгласно чл.12, ал.5 от НСОРЗ, условията, при които се зачита сходният 
характер на работата, длъжността или професията, се определят с колективен трудов 
договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в 
предприятието. В системата на ОСВ такива вътрешни правила се утвърждават от всеки 
един административен ръководител. Разпоредбата на Наредбата, обаче е да се създадат 
такива правила, които да са общи „на браншово равнище”, т.е еднакви за всички ОСВ, 
или съгласно единни вътрешни правила за работната заплата в ОСВ. От страна на ВСС 
(като своеобразен най – висш орган на „браншово равнище“) или на отделните колегии 
(след създаването им през 2016 г.), като органи със самостоятелна дискреционната 
власт, в т.ч. и относно утвърждаването на правила за отделните ОСВ – съдебни или 
прокурорски, в т.ч следователски) липсват такива единни правила, поради което 
формулировката на § 2 от Правилата към Класификатора не отразява необходимото по 
обем съдържание на нормата на чл. 12, ал.5 от НСОРЗ. Ако обаче Пленумът на ВСС, 
респ. отделните колегии – прокурорска или съдийска не утвърдят такива общи 
вътрешни правила за определяне на сходните професии, то всеки административен 
ръководител на орган на съдената власт, в рамките на своята оперативна 
самостоятелност следва да утвърди с вътрешните правила за работната заплата за 
представлявания от него ОСВ и условията, при които се зачита сходният характер на 
длъжностите в съответната администрация. В този смисъл е препоръчително всеки 
административен ръководител да утвърди примерен списък на сходните длъжности 
спрямо използваните и утвърдени в щатното разписание на представлявания от него 
                                                   

8 След закриването през 2009 г. на окръжните следствени служби и създаването на тяхно място 
на окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури на основание § 112 от ПЗР на ЗИДЗСВ, 
считано от датата на влизане в сила на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 33/30.04.2009 г.), правоотношенията със 
следователите и съдебните служители бяха запазени съгл. §112, ал.4 от ЗИДЗСВ.  
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ОСВ длъжности още повече, че ВСС в решението си по т. V.2 на протокол № 
25/18.07.2007 г. е посочил, че характерът на изпълняваната длъжност или професия 
преди постъпването в органа на съдебната власт „се определя по преценка на 
административния ръководител“. Примери за сходни професии и длъжности по 
отношение на най – масовите длъжности могат да се потърсят въз основа на посочените 
в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) по отделни групи 
професии, където те са определени съобразно изискуемото за тяхното заемане 
минимално образователно и квалификационно ниво. Сходните професии могат да се 
потърсят и да бъдат открити в Обяснителните бележки по обхвата и съдържанието на 
позициите от структурата на националната класификация на професиите и длъжностите 
за отделните класове професии.9.  

Необходимост от утвърждаване от административните ръководители на всеки 
един орган на съдебната власт с вътрешни правила възможните сходни професии 
спрямо длъжностите от утвърденото щатното разписание е налице, т.к само така би се 
гарантирала необходимата прозрачност и безпристрастност, но най – вече обективност 
при преценката на наличието на качеството „сходна професия” за заеманите други 
длъжности и професии от дадено лице преди назначаването му в органите на съдебната 
власт. Въз основа на наличието на ясно разписани вътрешни правила, в т.ч и относно 
сходните професии всеки служител би могъл да прецени дали правилно е приложен 
този критерий при определяне на допълнителното му възнаграждение за придобит 
трудов стаж и професионален опит.  

Съгласно чл. 12, ал. 9 от НСОРЗ правото за получаване на ДВПТСПО възниква 
при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година. В този 
смисъл са и многото отговори на въпроси от страна на МТСП (отговор от 4.11.2009 г. 
във връзка с чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и 
др.). 

 
VI. Размер на ДВПТСПО. 
В чл. 219 от ЗСВ е посочено, че на съдиите, прокурорите и следователите се 

върху основното месечно възнаграждение се изплаща допълнително възнаграждение за 
продължителна работа като съдия, прокурор и следовател в размер 2 на сто за всяка 
година трудов стаж. Това е идентично със записаното във взетото преди приемането 
на настоящия ЗСВ решение на ВСС по протокол № 25/18.07.2007 г. по т. V.2.1, 
съгласно което, считано от 01.07.2007 г. ще се изплаща ДВПТСПО за една календарна 
                                                   

9 За една от най – масовите длъжности в администрацията на съдилищата – „съдебен секретар”, 
съгласно посоченото в група с код 412 от Обяснителните бележки към НКПД за Клас 4, Клас 5 и Клас 6, 
относно „секретари с общи функции” е пояснено, че те използват пишещи машини, персонални 
компютри и друга текстообработваща техника за преписване и въвеждане на кореспонденция и други 
документи. Посочени са техните функции: проверяват, форматират и въвеждат кореспонденция, 
протоколи и отчети под диктовка … съобразно канцеларските стандарти като използват пишещи 
машини, персонални компютри и друга текстообработваща техника … занимават се с входяща и 
изходяща поща; сканират, регистрират и разпределят поща, кореспонденция и документи….. В 
обяснителните бележки е посочено, че тази група включва следната единична група: 4120 Секретари с 
общи функции. Посочени са и примерните длъжности в единичната група: Технически секретар; 
Секретар; Секретар, стенограф. Изрично е посочено, че групата не включва: Правен секретар – 3342; 
Административен секретар – 3343; Изпълнителен секретар – 3343; Медицински секретар – 3344. Това е 
поради факта, че за тези длъжности не са необходими специални умения за машинопис (бързопис), а 
посочените длъжности имат повече организационни и/или кореспондентски функции. 
Сходни на длъжността „Главен счетоводител” са длъжностите ревизор; счетоводител; икономист, 

финанси; одитор; лица, които извършват счетоводни услуги или одит; за длъжността „касиер” – 
калкулант; касиер-домакин; касиер, счетоводство; икономист, организация на труда; както и длъжности 
при които лицето, води сметки и платежни документи получава, събира и обработва счетоводна, 
статистическа, финансова и друга подобна информация и отговаря за плащания в брой. 

	



12 
 

година трудов стаж и професионален опит „в орган на съдебната власт” - 2 на сто. По 
този начин разпоредбата на чл. 219 от настоящия ЗСВ за първи път официално 
регламентира заплащането на ДВПТСПО на магистратите.  

Заплащането на допълнителното възнаграждение за „клас” за съдебните 
служители, доколкото за тях липсва норма в ЗСВ или в правилниците, е определено по 
размер с решение на ВСС по протокол № 25/18.07.2007 г. по т. V.2, където е 
постановено, че на всички магистрати и съдебни служители, на основание Наредбата 
за структурата и организацията на работната заплата, в сила от 1 юли 2007 г., считано 
от 01.07.2007 г. ще се изплаща ДВПТСПО в следния размер:  

За една календарна година трудов стаж и професионален опит в орган на 
съдебната власт - 2 на сто; 

За една календарна година трудов стаж и професионален опит извън орган на 
съдебната власт, но на същата, сходна или със същия характер работа длъжност или 
професия - 1,5 на сто; 

За една календарна година трудов стаж и професионален опит, придобит извън 
орган на съдебната власт и по друга специалност - 1 на сто.  

С това решение е посочено, че достигнатия до този момент размер на ДВПТСПО 
се запазва в досегашния размер.  

Съгласно ал. 8 на чл. 12 от НСОРЗ, ДВПТСПО се заплаща за действително 
отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното 
време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по 
всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна 
продължителност на работното време.  

Относно определянето на ДВПТСПО за особената категория длъжностни лица, 
към които се отнасят съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители въз 
основа на постановеното от ВСС решение е издадена и нарочна заповед на Министъра 
на правосъдието, с която те са определени по размер, съответстващ с този по 
решението на ВСС, като основание за издаването й е решението на ВСС. Следва да се 
подчертае, че с решение по т.7 на Протокол № 27/18.07.2016 г. на Пленума на ВСС е 
посочено, че длъжността „държавен съдебен изпълнител“ е длъжност извън орган на 
съдебната власт, но в същото време попада в хипотезата на т. 2.3.2. от решението на 
ВСС по протокол № 25 от 18.07.2007 г., поради което размера на допълнителното 
месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, следва да е 
1,5% от индивидуалната работна заплата на лицето. Същото се отнася и до съдиите по 
вписванията. 

 
VII. Ограничения на размера на ДВПТСПО. 
С нормата на чл. 219 от ЗСВ е посочено, че допълнителното възнаграждение се 

дължи в размер на 2% за всяка годна като съдия, прокурор или следовател, но не повече 
от 40 на сто. Във връзка с тази разпоредба и за да не се допуска накърняване на правата 
на работещите магистрати, които до приемането на нормата на чл. 219 от настоящия  
ЗСВ (Обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.) са достигнали по – висок процент на това 
допълнително възнаграждение поради продължителния си стаж в съдебната система, с 
§13 от Преходните и Заключителни разпоредби към ЗСВ е посочено, че 
допълнителното възнаграждение за продължителна работа на съдиите, прокурорите и 
следователите, което до влизането в сила на закона надвишава 40 на сто, се запазва в 
определения размер и не може да се увеличава.  

С това са определени своеобразни граници за размера на допълнителното 
възнаграждение за „клас” от 1 до 40%, като достигнатия до приемането на закона, респ. 
решението на ВСС процент се запазва и не се увеличава повече.  
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Определянето на минимални граници на заплащането на ДВПТСПО, съгласно 
чл. 12, ал.6 от НСОРЗ се извършва от Министерския съвет след провеждане на 
консултации с представителните организации на работниците и служителите и на 
работодателите на национално ниво. Такова постановление е взетото още същата 
година Постановление № 147 от 29.06.2007 г. на Министерския съвет за определяне на 
минималния размер на ДВПТСПО, съгласно което минималният размер на ДВПТСПО 
е 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Посочените в 
решението на ВСС по Протокол № 25/18.07.2007 г., т.2, параметри на допълнителното 
възнаграждение10 са над този минимален размер.  

Доколкото чл. 14 от НСОРЗ допуска възможност за определяне на по-високи 
размери на допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, то 
определените от ВСС по-високи от минималните размери са законосъобразни и като по 
– благоприятни за работещите следва да се прилагат. 

Максимална граница на размера на ДВПТСПО, обаче НСОРЗ не 
предвижда. Напротив в чл.12, ал.10 от НСОРЗ изрично е предвидено, че размерът на 
ДВПТСПО се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и 
професионален опит. Това означава, че размерът на допълнителното възнаграждение 
следва да се актуализира за всяка придобита нова година трудов стаж и професионален 
опит докато съществува трудовото правоотношение (до неговото прекратяване). 

 В чл. 219 от ЗСВ е записано, че допълнителното възнаграждение за 
продължителна работа като съдия, прокурор и следовател е в размер 2 на сто за всяка 
година трудов стаж, но „не повече от 40 на сто”. Това ограничение е допълнено в §13 
от Преходните и Заключителни разпоредби към ЗСВ е посочено, че допълнителното 
възнаграждение за продължителна работа на съдиите, прокурорите и следователите, 
което до влизането в сила на закона надвишава 40 на сто, се запазва в определения 
размер и не може да се увеличава.  

С приетия през 2007 г. и действащ в момента ЗСВ, обн. ДВ. бр.64 от 7.08.2007г. 
са установени ограничения в размера на допълнителното възнаграждение, във връзка с 
които ВСС е постановил и съответни решения. С решение по Протокол № 27 от 5 
септември 2007 г. на ВСС по т.10, относно промени в системата за заплащане на труда 
на магистрати и съдебни служители по ЗСВ е изменено решение на ВСС по протокол 
№ 25/18.07.2007 г., като са определени горни граници за достигнатото ДВПТСПО за 
магистратите и за съдебните служители. С решението по т. 10, 2.1 е посочено, че 
„ДВПТСПО на магистрати и съдебни служители се определя спрямо определената 
индивидуална основна заплата на лицето в размер на 2 на сто за всяка година трудов 
стаж и не може да надвишава максималния норматив от 40 на сто”. Със същото 
решение е запазено достигнатото до този момент ДВПТСПО, като е посочено в т. 2.2, 
че „ДВПТСПО на магистрати и съдебни служители, което до влизане в сила на новия 
ЗСВ надвишава 40 на сто, се запазва в определения размер като достигнат процент и не 
може да се увеличава”.  

Относно начина на изчисление на ДВПТСПО на магистрати и съдебни 
служители, посочено в решение по протокол № 29/21.09.2007 г. по т. 33.3.2 (върху 
основното трудово възнаграждение, което за съдебните служители включва 
определената основна заплата за лицето за заемната длъжност по трудов договор и 
възнаграждението за ранг) следва да се посочи, че то кореспондира с нормата на чл. 20 
от НСОРЗ.  

                                                   
10	1. За една календарна година трудов стаж и професионален опит в орган на съдебната власт - 2 на 

сто; 2. За една календарна година трудов стаж и професионален опит извън орган на съдебната власт, но 
на същата, сходна или със същия характер работа длъжност или професия - 1,5 на сто и 3. За една 
календарна година трудов стаж и професионален опит, придобит извън орган на съдебната власт и по 
друга специалност - 1 на сто 
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Следва да се подчертае, че цитираните решения са взети непосредствено преди 
приемането на новия ЗСВ, обн. ДВ бр. 64/07.08.2007 г. и в сила от 11.08.2007 г., но 
единственото ограничение на максималният размер на допълнителното 
възнаграждение, което той предвижда в чл. 219 от ЗСВ и §13 от ПЗР, е по отношение на 
съдиите, прокурорите и следователите. Тези ограничения не включват съдебните 
служители и съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители, които 
не са сред изрично посочените в цитираните разпоредби.  

Определеният с решение по т. 33.3.2 на Протокол № 29/21.09.2007 г. начин на 
изчисление на месечното ДВПТСПО на магистрати и съдебни служители (върху 
основното трудово възнаграждение, което за съдебните служители включва 
определената основна заплата за лицето за заемната длъжност по трудов договор и 
възнаграждението за ранг) е идентичен с нормата на чл. 20 от НСОРЗ.  

Така взетите от ВСС ограничителни решения, по отношение на съдебните 
служители (също и за съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители, за 
които с нарочна заповед на Министъра на правосъдието, въз основа на решенията на 
ВСС е определен максимално допустим размер на ДВПТСПО), не кореспондират с 
нормативните разпоредби на законодателството. Аргументите за този извод се 
основават на стриктното тълкуване на съдържанието на нормата на чл. 219 от ЗСВ, 
която важи само за магистратите (съдии, прокурори и следователи), доколкото в 
съдържанието й липсва посочване на съдебните служители, както и на съдиите по 
вписванията и държавните съдебни изпълнители, които не са магистрати. От друга 
страна разпоредбите на Глава осемнадесета от ЗСВ „Администрация на органите на 
съдебната власт” не съдържат подобни разпоредби, както и липсват норми, които да 
препращат към чл. 219 от ЗСВ и §13 от ПЗР на ЗСВ. Норми, ограничаващи до 40 на сто 
размера на ДВПТСПО на съдебни служители не съществуват, както в КТ, така и в 
НСОРЗ. Напротив, съгл. чл. 14 от НСОРЗ с вътрешни правила за работната заплата или 
с индивидуален трудов договор могат да се определят по-високи размери на 
допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, но самата 
разпоредба не поставя горна граница, в рамките на която да бъде ограничаван размера 
на допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален 
опит. Освен посоченото и съгласно чл. 118, ал.3 от КТ за работодателят е предвидена 
възможност единствено едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на 
работника или служителя, но не и да го намалява, а налагането на ограничения върху 
размера на допълнителното възнаграждение (не повече от 40%), всъщност представлява 
именно това. Веднъж дадено правото на допълнително възнаграждение в определен 
размер и подписан между страните по правоотношението съответен договор не може да 
бъде едностранно ограничавано, каквото се явява налагането на горна, максимална 
граница от 40%, съгл. чл. 118 от КТ.  

Ограничаването на правата на съдебните служители, а с това и на съдиите по 
вписванията и държавните съдебни изпълнители от една страна, не може да се обвързва 
с постановеното в чл. 219 от ЗСВ относно съдиите, прокурорите и следователите от 
друга, т.к се касае за принципно различни правоотношения, съвършено различни по 
правната си природа. Те според проф. Мръчков са „дълбоко разнородни 
правоотношения”11. Поради това и законите, които ги уреждат - Кодексът на труда - за 
трудовите правоотношения и Законът за съдебната власт - за правоотношенията на 
съдии, прокурори и следователи, са съвършено различни по своя предмет на 
регулиране. Ето защо, между тях не съществува и не може да съществува отношение на 
общ и специален закон. Правните отрасли, към които тези два закона принадлежат – 
                                                   

11	 проф. Мръчков, Васил, „За характера на правоотношенията на съдии, прокурори и 
следователи”, сп. сп. Юридически свят, Брой 1, 2002 г 
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трудовото законодателство, и конституционното и съдоустройственото 
законодателство, не са отношения между отрасли, които са производни един от друг. 
Съдоустройственото законодателство, към което принадлежи Законът за съдебната 
власт, не „произхожда” от трудовото. А при липса на тези изисквания не може да става 
въпрос за субсидиарно прилагане на единия от тези закони в случая приет като общ 
закон -  Кодекса на труда, когато липсва правна уредба в другия, определен като 
специален закон – Законът за съдебната власт.  

Единствената разпоредба, която препраща към КТ е чл. 359 от ЗСВ от Глава 
осемнадесета от ЗСВ „Администрация на органите на съдебната власт”. Същото се 
отнася и до разпоредбата на чл. 278 от ЗСВ относно държавните съдебни изпълнители 
и тази на чл. 293 от ЗСВ относно съдиите по вписванията. Тези норми (чл. 359, чл. 278 
и чл. 293 от ЗСВ), сочат, че доколкото не е предвидено друго, се прилага КТ. 
Препращането към разпоредбите на КТ по повод неуредените в специалните текстове 
на ЗСВ въпроси е резултат от характера на отношенията между съдебните служители и 
съответния орган по назначаването им, които са трудови и по тази причина единствено 
и само КТ е приложим субсидиарно. И докато по отношение на магистратите 
субсидиарното прилагане на КТ е силно ограничено (допустимо е по отношение на 
правото на отпуски, правото на обезщетения и пр.), то спрямо съдебните служители, то 
е единствено възможно. Това следва не само от чл. 359 от ЗСВ, а най – вече поради 
идентичния характер на правоотношенията, които те регулират, а именно трудовите 
правоотношения. В този смисъл субсидиарното прилагане на норми от КТ в 
отношенията спрямо съдебните служители като способ за запълване на празноти в 
нормативната уредба относно правата и задълженията им, посочени в ЗСВ или в ПАС 
налага стриктно прилагане единствено и само на нормите на КТ и произтичащите от 
тях подзаконови актове, какъвто е НСОРЗ. В този смисъл препращането към КТ 
изключва аналогичното прилагане на нормите на чл. 219 от ЗСВ и §13 от ПЗР на ЗСВ 
по отношение на цитираните две групи лица, работещи в ОСВ.  

Поради това, че по отношение на ДВПТСПО за съдебните служители и 
държавните съдебни изпълнители и съдии по вписванията липсва изрична разпоредба в 
ЗСВ, в КТ или в подзаконов акт се налага необходимостта от установяване на правната 
природа на взетите от ВСС решения и реда за проверка на тяхната правилност и 
законосъобразност.  

В правомощията на ВСС, като административен орган прилагащ законите, съгл. 
чл. 30 от ЗСВ е да издава подзаконови нормативни актове (чл.30, ал.2, т.17) и решения, 
относно дейността на органите на съдебната власт, които са в съответствие със 
законодателството (КРБ, ЗСВ, КТ и НСОРЗ), а не да им противоречат. Въведеното с 
обсъжданите решения на ВСС и заповедта на Министъра на правосъдието ограничение 
на максималния размер на ДВПТСПО (до 40 на сто, както и запазване на 
допълнителното възнаграждение, което до влизането в сила на закона - 11.08.2007 г., 
надвишава 40 на сто без право то да се увеличава повече), както се установи 
противоречи на нормите на чл.12, ал.10 от НСОРЗ и на разпоредбите на чл. 269, ал.2 вр. 
чл. 66, ал.1, т.7 КТ. 

 
 
VІІІ. Каква е правната природа на тези решения? 
Цитираните ограничителни решения на ВСС относно ДВПТСПО за съдебните 

служители и държавните съдебни изпълнители и съдии по вписванията следва да се 
разглеждат единствено като вътрешни правила за работната заплата и в частност за 
допълнителното възнаграждение с постоянен характер, което се дължи за придобит 
трудов стаж и професионален опит, доколкото се отнасят до определяем кръг правни 
субекти – лица, работещи в ОСВ, съдебни служители съдии по вписванията и държавни 
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съдебни изпълнители. Това следва от начина и органа от който те са приети, както и 
субектите, за които се отнасят, а именно приети са от „специфичен колективен 
административен орган на съдебната власт“ (определението е дадено в Решение № 10 
от 15.11.2011 г. на Конституционния съд по конст. дело № 6/2011 г.) и се отнасят до 
определяем кръг субекти - магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по 
вписванията и съдебни служители в органите на съдебна власт, т. е. не са приети от 
надлежно овластен орган (компетентен орган), отнасят се до определяем и ограничен 
кръг субекти и не съдържат общи правила за поведение, които да рефлектират върху 
лица извън този кръг. Тяхното изпълнение не е скрепено с държавна принуда, поради 
което и не подлежат на обнародване. Следователно тези ограничителни решения имат 
характер на вътрешни правила по смисъла на чл. 13 АПК при упражняване на 
оперативната самостоятелност на ВСС по прилагане на ЗСВ. В този смисъл са и 
немалкото на брой решения и определения ВАС12.  

Самото оспорване по съдебен ред на тези решения, носещи белезите на 
вътрешни правила се изключва, съгласно чл. 2, ал.2, т.3 от АПК, освен ако с тях се 
засягат права, свободи или законни интереси на граждани или юридически лица и в 
този смисъл е Решение № 21 от 26.X.1995 г. на КС на РБ по конст. д. № 18/95 г. Обн., 
ДВ, бр.99/10.11.1995 г. Посочените ограничителни решения на ВСС като засягащи 
правата и законните интереси на работещите съдебни служители, съдии по вписванията 
и държавни съдебни изпълнители подлежат на съдебно оспорване, т.к те са 
постановени без да е налице законно основание (нормативен акт, който да урежда 
материята за ДВПТСПО), нито друг административен акт. Тяхното оспорване следва да 
бъде разглеждано по реда на чл.145 и следв. Вр. чл. 132, ал.2, т.3 от АПК, като поради 
това, че се касае за нищожни решения, то тяхното оспорване следва да е съгласно чл. 
149, ал.5 от АПК безсрочно.   

Във връзка с възможното оспорване на тези решения следва да се посочат и 
някой слабости във вътрешно административната уредба на тяхното вземане и 
оповестяване сред заинтересованите субекти – всички работещи в ОСВ съдебни 
служители, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията (за магистратите 
този проблем не стои, т.к е налице ясна законова регламентация). Протоколите от 
заседанията на ВСС, на които са взети посочените ограничителни решения са 
публикувани на сайта на ВСС, което става значително по – късно от датата на вземане 
на самото решение. От друга страна тези протоколи, респ. съдържащите се в тях 
решения са станали достояние само на заетите към момента на постановяването им 
засегнати от тези решения лица, но не и на тези които са постъпили на работа след 
публикуването им. Може да се предполага само, че тези решения в най - добрия случай 
са били прочетени/съобщени пред всички работещи към този момент в ОСВ 
служители, магистрати и длъжностни лица на евентуално проведени общи събрания, но 
още по – малко вероятно е да са били посочени конкретните параметри на достигнатите 
от всеки служител проценти на класа. Може да се предполага, че с оглед на времето на 
вземането на тези решения и особено на първото – по протокол № 25/18.07.2007 г. (през 
съдебната ваканция), както и на останалите по Протокол № 27 от 5 септември 2007 г. и 
протокол № 29/21.09.2007 г., че дори и при най - добра административна организация и 
                                                   

12  Решение № 3073 от 05.05.2016 г. по адм.д. № 11338 по описа за 2015 на Адм.С –София- град, 
потвърдено с Решение № 16010 от 28.12.2017 по адм. дело № 7843 от 2016 на 5-то отд. На ВАС; Решение 
№ 9207 от 27.07.2016 по адм. дело № 13191 от 2015 на 6-то отд.на ВАС; Определение № 960 от 
24.01.2017 г. на ВАС по адм. д. № 265/2017 г., IV о.; Определение № 6220 от 26.05.2016 г. на ВАС по 
адм. д. № 4620/2016 г., 5-членен с-в; Определение № 12905 от 30.11.2016 г. на ВАС по адм. д. № 
12582/2016 г., 5-членен с-в; Определение № 10443 от 7.10.2016 г. на ВАС по адм. д. № 10910/2016 г., IV 
о.и мн.др. Според тези и други решения на ВАС към вътрешните правила се отнасят Правилата за 
определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по 
вписванията и съдебни служители в органите на съдебна власт. 
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провеждане на общите събрания тяхното оповестяване е станало едва през м. октомври 
2007 г. Обичайна практика е въз основа на тези решения административните 
ръководители да издават заповеди, с които актуализират процента на ДВПТСПО до 
достигането на максималния размер от 40% (това представлява изменение на трудовия 
договор по см.на чл. 119 вр. чл. 66, ал.1, т.7, предл.2-ро от КТ), но няма практика за 
издаване от страна на административен ръководител на ОСВ на заповед за 
преустановяване на растежа на ДВПТСПО (по арг.на противното, т.к няма изменение). 
Такава една заповед би имала характеристиките на индивидуален административен акт 
съгл. чл. 21 от АПК, който би могъл да бъде оспорен по реда на  чл. 145 от АПК. 
Засегнатите лица надлежно узнават и приемат подписването на последващи анекси по 
трудовите си правоотношения само решенията, с които им се увеличава класа, но не и 
тези, с които той се ограничава, т.к такива липсват. Последното остава скрито за тях, 
т.к то е задължение на съответното административно ръководство – адм.ръководител, 
човешки ресурси и счетоводител, които следва да следят навършването на 
максималния процент от 40 и да не допускат неговото увеличение и изплащане на 
ДВПТСПО в размер по – голям от определения в решенията. Това налага и 
необходимостта от преосмисляне на административната дейност на ръководителите на 
ОСВ при изпълнение на решенията на ВСС (сега отделните колегии при ВСС). Едно 
възможно решение би било това, при издаването на последната заповед за промяна на 
класа, в случаите когато е достигнат максималния процент от 40% да се посочи от 
адм.ръководител, че за напред размера на процента за ДВПТСПО няма да расте. 
 Нищожният акт по принцип не поражда правно действие, но цитираните 
решения са породили посоченото в тях, за лицата, които отговарят на условията за 
ограничаване на ДВПТСПО. Тези решения/заповед на Министъра на правосъдието 
може да бъдат отменени и от самия орган, които ги е издал, ако има воля за това, а 
засегнатите от действието на решенията на ВСС лица биха имали правото на 
обезщетение по реда на чл. 203 от АПК вр. чл. 1 от ЗОДОВ. 

За да се избегнат възможни разширителни тълкувания на нормата на чл. 219 и 
§13 от ПЗР на ЗСВ, следва да се посочи, че е недопустимо тълкуването на цитираните в 
постановените от ВСС ограничителни решения разпоредби по аналогия с разпоредбите 
на чл. 219 от ЗСВ и §13 от ПЗР на ЗСВ. Място за аналогия на закона няма, т.к нормите 
на чл. 219 от ЗСВ и §13 от ПЗР на ЗСВ касаят лица, които не са в трудовоправни 
отношения - магистратите (само за съдии, прокурори и следователи). В специалният 
раздел на Глава ХVІІІ от ЗСВ, относно съдебната администрация липсва подобна 
разпоредба (налице е само посочване на допълнително възнаграждение в случаите на 
полагане на извънреден труд през почивни и празнични дни - чл.345, ал.4 от ЗСВ). В 
КТ от своя страна, към който препраща чл. 359 от ЗСВ също няма подобна регулация, 
чл. 244, т.2 препраща към определените с акт на Министерски съвет минимални 
размери на допълнителните трудови възнаграждения и приетата в тази връзка НСОРЗ). 
По отношение на магистратите, обаче КТ, респ. НСОРЗ в тази й част не се прилагат, 
доколкото е налице специален текст в ЗСВ – чл.219, а липсата на израз в чл. 348 от 
ЗСВ, относно трудовото възнаграждение на съдебните служители, който да налага 
ограничения при определяне на допълнителните възнаграждения, които се дължат по 
силата на НСОРЗ, не дава основание за търсене на аналогия в друг закон (в т.ч и в 
същия закон - ЗСВ). Така се установява, че място за analogia legis, няма.  

Не е налице и основание за търсене на аналогия на правото, т.к при нея се търси 
„норма, отнасяща се до случаи, подобни на неуредените, като се изхожда от неговите 
норми, от неговата същина и характер, от функциите които то осъществява”13. В 
случая, разпоредбата на чл. 219 от ЗСВ, ограничаваща допълнителното възнаграждение 

                                                   
13 Проф. Таджер Витали, „Гражданско право на НРБ”, Софи-Р, 2001, с.293 
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на магистратите касае лица, които не са в трудовоправни отношения. Те, както сочат 
редица автори (проф. Мръчков, М.Глушков и др.) са в особени „самостоятелен вид 
публични правоотношения по изпълнение на държавна служба при осъществяване на 
съдебната власт като отделен вид държавна власт по смисъла на чл. 8 и глава шеста от 
Конституцията”14 и за тях е недопустимо приравняването им на трудови 
правоотношения. Според посоченото в „Дисциплинарната отговорност на магистратите 
по ЗСВ”15 магистратското правоотношение е особен вид „двустранно 
индивидуализирано публично правоотношение, спадащо към категорията на 
регулативните правоотношения от активен тип, което възниква между съответния 
магистрат (съдия,  прокурор, следовател) и ВСС и се характеризира с наличието на 
специфичен комплекс от права и задължения, обезпечаващи реализацията на 
конституционно регламентираните правомощия на конкретния персонален носител на 
съдебната власт”. В случая и двамата автори сочат, че отношенията на магистратите 
не се подчиняват на трудовоправното регулиране, т.к последното е валидно за 
„частното право”, а характера на правоотношенията, в които магистратите са страна, са 
с публичен характер. Поради това, че в КТ липсват норми, ограничаващи размера на 
допълнителното възнаграждение по подобие на чл. 219 и §13 от ПЗР на ЗСВ, то и 
аналогията на правото (analogia juris) е недопустима.  

Следва да се посочи, че за установяване на законосъобразността на взетите 
ограничителни решения на ВСС за ДВПТСПО спрямо съдебните служители не помагат 
и останалите способи на тълкуване в правото – аргумента на по – силното основание. 
Необходима предпоставка за прилагането на подобен тълкувателен способ би било 
само наличието на уредба, респ. липсата на такава по отношение на норми, подчинени 
на обща цел и функция16. В случая, обаче нормите, които предвиждат и налагат 
сочените по – горе ограничения, касаят само и единствено магистратите, техния статут 
като такива и произтичащите от това права, поради което тези норми нямат 
приложение към трудовите права на съдебните служители (също и за държавните 
съдебни изпълнители и съдиите по вписванията).  
 
  Вместо заключение, предложение de lege ferenda, 

Разгледаните в настоящето изследване въпроси относно допълнително 
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работещите в 
органите на съдебната власт съдебни служители, съдии по вписванията и държавни 
съдебни изпълнители дават основание за пореден път да се констатират празноти в 
уредбата и поставят на дневен ред необходимостта от даването на ясен отговор на 
въпроса за статута на съдебните служители и заетите в ОСВ длъжностни лица (съдии 
по вписванията и държавни съдебни изпълнители), като на работещи по трудово 
правоотношение или като особена, изцяло нова категория държавни, респ.съдебни 
служители, доколкото работят в органи, представляващи част от държавната власт – 
органи на съдебната власт, а не както сочи т.7 от Протокол № 27/18.06.2016 г. на КПИВ 
към Пленума на ВСС на заемащи „длъжност извън орган на съдебната власт“. Така 
подобно на ЗДС и Наредбата за заплащането на служителите от държавната 
администрация, работещите в съдебната система служители и длъжностни лица, които 
в широк смисъл са особена категория държавни служители биха имали ясен статут и 
сходни с тези на магистратите, работещи в съдебната власт ограничения в заплащането 
на труда си, но и с ясни права и задължения. Само последното би направило възможно 
и законосъобразно ограничаването на размера на ДВПТПО на съдебните служители, 
                                                   

14	Проф.Мръчков, „За характера на правоотношенията на съдии, прокурори и следователи” Статията е 
отпечатана в бр. 1 от 2002г. на сп. „Адвокатски преглед”. 

15	Глушков, Милен „Дисциплинарната отговорност на магистратите по ЗСВ”, Софи-Р, С.2015, с.68 
16 Проф.д-р Василев, Любен „Гражданско право” обща част, Варна, 1993 г., с. 63	
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съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители по подобие на нормата на 
чл. 219 от ЗСВ, която поставя явна разграничителна линия на правоотношенията на 
магистратите от една страна със заемащите висши длъжности в структурата на 
държавната администрация, подчинени на Закона за държавния служител и от друга с 
тези с по трудово правоотношение, подчинени на КТ. Това налага както промени в 
ЗСВ, относно статута на съдебните служители, съдиите по вписванията и държавните 
съдебни изпълнители, но и в съответните правилници. 

На следващо място е налице необходимост от ясно регламентиране на видовете 
актове на ВСС, в частност на решенията като вид административни актове, на реда за 
тяхното оповестяване на пряко засегнатите лица, реда за изпълнението им и реда за 
тяхното оспорване от заинтересованите лица.  

Необходимо е и посочване на ясен ред за изпълнение на вече взети от ВСС и 
колегиите му решения от административните ръководители на ОСВ спрямо лицата, за 
които те произвеждат действието си. 

 
 


