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ОПИСАНИЕ НА КАТЕГОРИИТЕ СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ в България
1. Категория съдебни служители / професия
Наименование на
категорията съдебни
служители

На български език: Съдебни служители
На английски език: Court Clerks /Court

Administration
Правно основание /
нормативни актове

Правилник за съдебната администрация в районните,
окръжните, административните, военните и апелативните
съдилища (на български: ΠAPOABAC)

2. Достъп до категорията / професията
Основни условия за
достъп

Квалификации:





Няма
Диплома за средно образование
Висше образование, магистър
Висше образование, магистър по право
Професионален опит (за съдебните служители в
специализирания наказателен съд, апелативния
специализиран наказателен съд и специализираната
прокуратура се изисква предишен опит в съдебна
система)
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Аспекти на правото на ЕС: незадължителни
Процес за достъп

Процедура по назначаване: осъществява се на равнището
на съдилищата
Процедура:





Алтернативни начини
за достъп

Събеседване с комисията по назначаване
Събеседване с ръководителя на съда
Подбор въз основа на писмени заявления
Практически тестове (изпитване на практическите
умения)

Начини за прехвърляне от други професии: Не се прилага

3. Отговорности / задължения
Общи отговорности








-

-

Специфични компетенции във връзка със съдебните
решения
Процедури
Управление
Административни задачи
Подпомагане на съдебните органи при изготвянето
на решения
Компетенции в областта на публичната
администрация
основни задължения на съдебните помощници и на
прокурорските помощници: специфични
компетенции във връзка със съдебните решения,
процедурите и подпомагането на съдебните органи
при изготвянето на решения
основни задължения на съдебните администратори,
административните секретари и ръководителите на
отдели: управление, административни задачи
(предпоставка за назначаване на тези длъжности е
наличието на известни познания в областта на
публичната администрация).

Тази категория съдебни служители имат важна роля в
следните области:


Гражданско право и процедури
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Роля в процеса,
свързана с аспекти на
правото на ЕС

Търговско право и процедури
Наказателното право и процедури
Достъп до правосъдие
Управление на съдилищата

Аспекти на правото на ЕС:



съществуват, но представляват само малка част от
общите задължения
Аспектите на правото на ЕС стават все по-важни с
приемането на повече законодателни актове на ЕС.

4. Организация на категорията / професията


Организационна
структура



Висшият съдебен съвет на Република България
отговаря
за
цялостната
организация
на
професията.
Държавната
комисия
по
сигурността
на
информацията

(държавен

орган,

който

осъществява политиката на Република България за
защитата на класифицираната информация — той
организира и координира обучението за работа с
класифицирана информация)
Структури,
предоставящи
обучение
Брой





2 структури от публичния сектор
1 професионална организация
10-20 регионални структури от публичния сектор
(окръжни и апелативни съдилища)

Видове Структури от публичния сектор/структури от частния
сектор/европейски структури, предоставящи обучение
Наименова
ние /
наименова
ния

-

-

Националният институт на правосъдието предоставя
начално и текущо обучение на национално
равнище като структура от публичния сектор.
Окръжните и апелативните съдилища предоставят
обучение на регионално равнище.
Държавна комисия по сигурността на информацията
(ДКСИ на български) предоставя обучение както
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Професионални
организации

на национално, така и на регионално равнище.
Националното сдружение на съдебните служители

Национално сдружение на съдебните служители

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 3 – Актуално състояние на
обучението по право на ЕС на съдебни служители и насърчаване на сътрудничеството между
структурите, предоставящи обучение на равнище ЕС“, осъществен от Европейския институт по
публична администрация (EIPA) заедно с консорциум
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