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Временното отстранение от длъжност 

 
Методи Кайдъмов, 

 
член-секретар на Кодификационния съвет на Министерство на правосъдието 

 
Сп. „Общинска автономия“, Г. XII (1939), кн. 5 

 
Анотация:  
В статията „Временно отсранение от длъжност” Методи Кайдъмов разглежда 

спорните въпроси на отстраняването от длъжност на държавните и общинските 
чиновници, като изрично изключва от предмета на изследването си случаите на 
отстраняване на лица от съдебното ведомство поради съществуването на специален ред 
за това. Авторът изследва същността на института на отстраняване на чиновници от 
длъжност, видовете остраняване, постановяване на отстраняването и обжалваемостта 
на акта на съда, императивността на остраняването и преценката на съда, който е 
сезиран с такова искане, последиците от отстраняването, включително за социалния и 
трудов статус на отстранения чиновник.  

В изложението се споделя напълно характеристиката, която проф. П. Стайнов 
дава на отстранението от длъжност като на една предпазна мярка. Тази характеристика 
е пълна и точна, но само доколкото чрез нея се цели да се обезпечи ходът на едно 
наказателно или дисциплинарно преследване и да се избегнат възможностите 
длъжностното лице да повлияе, да затрудни или прикрие следите от престъплението 
или дисциплинарното нарушение, или да направи по-трудно събирането на 
доказателствата, ако то бъде оставено да изпълнява своята длъжност. Не се подлага на 
съмнение, че отстранението от длъжност стеснява много чувствително и твърде 
болезнено правата на засегнатия служител и го злепоставя не само морално пред 
неговия началник, но го изпречва пред най-реални опастности. Но характерът на 
отстранението като предпазна мярка следва още и от това, че то цели да предпази 
престижа, авторитета и достойнство на публичните служби от всякакво подозрение и 
съмнение от страна на гражданството, в съзнанието на което публичните служби трябва 
да стоят на една ненакърнима обществена, служебна и нравствена висота. След като 
такава е същността на отстраненението, администратицията, а след това и съдът, когато  
я прилагат, следва предварително да си поставят и решат въпроса: застрашава ли се с 
нещо правилното движение на наказателното или на дисциплинарното преследване, 
респ. излага ли се съществено престижът и авторитетът на службата, ако не бъде 
постановено отстранението от длъжност на подозрения служител? 

Въпреки че е писана в други обществени и социални условия и при отменено  
законодателство, тезите на автора имат актуално значение от гледна точка на 
същността на временно отстраняване от длъжност и съдържанието на съдебната 
преценка при неговото постановяване.  

Ключови думи: Временно отстраняване от длъжност; държавни служители; 
обжалване на отсраняването; видове отсраняване от длъжност; последици от 
отстраняването от длъжност. 

 
 

 
Кой е меродавният закон. Същност на отстранението. Видове отстранение. 
Императивно или факултативно? Обжалване. Юриспруденция. Администрация и съд. 
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Действие на отстранението. Заплата, повишение. Класиране и старшинство на 
отстранените. Отстранение дисциплинарно и административно. 
 
 

Институтът за временното отстранение от длъжност е установен по един почти 
тъждествен начин в три различни закона, а именно: 

а) в Закона за държавните служители – чл. чл. 82 и 83; 
б) в Законите за селските и градските общини – чл. чл. 33 и 34, и 
в) в Закона за наказателното съдопроизводство – чл. чл. 45 и 46. 
Още веднага трябва да си поставим въпросът: може ли прокурорът направо и 

сам, след възбуждането на наказателното преследване, да иска временното отстранение 
от длъжност на чиновник на основание само на чл. 46 от Закона за наказателното 
съдопроизводство или това той трябва да направи чрез съда, съгласно чл. 33 и 34 от 
Законите за селските и градските общини и чл. 82 от Закона за държавните служители? 
Господствуващето до днес мнение дава положителен отговор на въпроса. 

Ние си позволяваме да мислим противното и ще се обосновем по-нататък, когато 
ще засегнем по-отблизо същия въпрос. Сега се задоволяваме само с бележката, че 
стриктното тълкуване и приложение на чл. 46 от Закона за углавното 
съдопроизводство, който е от 7 април 1897 година, е в явно противоречие с изричните 
повеления на чл. 82 от Закона за държавните служители и чл. чл. 33 и 34 от Наредбите-
закони за селските и градски общини, които с много по-нови (от 28 януари 1922 г. и м. 
август 1934 година) и по които отстранението на всички виновници е поставено в 
зависимост не от искането на прокурора, а от наличността на определение на съда. 

Колизията между тия три закона не е случайна, нито неразумна и затова не бива 
да се отминава по инерция и без внимание. Няма никакво съмнение, че законодательт, 
като е знаел за съществуването на чл. 46 от Закона за наказателното производство, по 
силата на който прокурорът можеше да иска от надлежното началство временното 
отстранение на чиновници, през 1922 и 1934 г., се е погрижил да отнеме, или най-
малко, да стесни това право на прокурора, като постави временното отстранение от 
длъжност в зависимост само от наличностьта на съдебно определение. В желанието си 
да стабилизира публичните служби и да не ги лишава от известна сигурност и 
спокойствие, законодателят допуща временното отстранение от длъжност да става само 
след предварителната намеса на съда, чийто авторитет и безпристрастие с най-големата 
гаранция, че отстранението ще се произнесе само в интереса на правосъдието и 
публичните служби. Ще рече, прокурорът вече не може да иска сам и направо от 
началството това отстранение, а трябва да го поиска посредством съда. Ето защо 
постановлението на чл. 46 от Закона за наказателното съдопроизводство не бива да се 
тълкува отделно и изолирано от чл. 82 от Закона за държавните служители, а заедно и в 
най-тясна връзка с него. И понеже от друга страна чл. чл. 33 и 34 от Наредбите-закони 
за селските и градски общини засегат отстранението оъ длъжность само на кметовете и 
помощник-кметовете и са само една перефраза на чл. 82 от Закона за държавните 
служители, който третира материята по отстранението от длъжност на всички 
държавни служители, към които са приравнени и всички общински служители, 
съгласно чл. чл. 116 и 112 от Нар.-закони за селските и градски общини, трябва да 
заключим, че институтът за временното отстранение оъ длъжност се урежда преди 
всичко, изцяло и по един генераленъ начин, тъкмо и изключително от чл. 82 от Закона 
за държавните служители. От това неизбежно следва, че както чл. 46 от Закона за 
наказателното съдопроизводство, така и чл. чл. 33 и 34 от Нар.-закони за селските и 
градски общини трябва да се разглеждат, разбират и прилагат само в най-близка 
хармония с чл. 82 от Закона за държавните служители. Наруши ли се тая хармония, 
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целият институт за временното отстранение от длъжност се разклаща и загубва голяма 
част от своята стойност и устойчивось. 

Следователно, колчем стане дума за временното отстранение от длъжност на 
чиновници от държавната и общинска администрация – не бива да се забравятъ нито за 
момент постановленията на чл. 82 от Закона за държавните служители. 

 
* 

 
Тук трябва да подчертаем, че нашето внимание е посветено само върху 

временното отстранение от длъжност на служителите по администрацията – държавна 
и общинска, а не и на тия по съдебното ведомство, за които отстранението от длъжност 
е поставено върху по-друга основа, определена в чл. чл. 162,163, 164, 165 във връзка с 
чл. 87, т. 3 от Наредбата-закон за устройството на съдилищата. 

Трябваше да посочим това различие, защото понякога съдилищата, 
постановяващи определения за отстранение от длъжност на административни 
чиновници, по една погрешна аналогия, не държат сметка за това различие, като 
третират служителите по общата администрация еднакво със служителите по 
съдебното ведомство. 

 
* 
 

След тия предварителни бележки ние вече можем да подчертаем, че институтът 
за временното отстранение от длъжност на служителите от целата държавна и 
общинска администрация има за свой център и обща основа постановленията на чл. 82 
и 83 от Закона за държавните служители. И по-нататък нам ще бъде по-лесно да 
пристъпим към едно по-обстоятелствено разглеждане на самия институт за временното 
отстранение от длъжност. 

 
СЪЩНОСТ НА ОТСТРАНЕНИЕТО 

 
И наистина, какво всъщност представлява временното отстранение от длъжност 

на един чиновник? Е ли то углавно или дисциплинарно наказание? Или то е мярка за 
неотклонение? Очевидно, то не е нито едното, нито другото, нито третото. Ако беше 
наказание, то щеше да бъде предвидено между главните или допълнителни наказания, 
изброени в чл. 13 от Наказателния законъ. Ако беше едно дисциплинарно наказание, то 
щеше да бъде предвидено между седемте дисциплинарни наказания, изброени в чл. 75 
от Закона за държавните служители. Ако пък отстранението беше някаква мерка за 
неотклонение, то щеше да бъде споменато в чл. 219 от Закона за наказателното 
съдопроизводство, дето са изброени всички мерки за неотклонение. Всичко това 
подсказва, какво е естеството и истинската правна същност на отстранението. 
Трябваше да направим тия разграничения, защото те ще ни потребват и по-нататък, 
когато ще има да обсъждаме въпроса подлежат ли на обжалване определенията на съда 
по отстраняването на чиновници от заеманите от тях длъжности. В системата на 
нашето чиновническо право „отстранението“1 от длъжност е една предпазителна мерка, 
за да се обезпечи по-здраво едно углавно или дисциплинарно дирене и се избегнат 

																																																													
1 Отстранението има всякога временен характер и затова навсякъде в нашето изложение, в което става 
дума за отстранение, читателят трябва да разбира временно отстранение. За краткост ние си служим само 
с думата отстранение, безъ означаваме дори, че се касае за отстранение на служители от длъжност. 
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възможностите за влияния или прикриване на следи от престъпления и дисциплинарни 
нарушения2. 

Ние споделяме напълно характеристиката, която проф. П. Стайнов дава на 
отстранението от длъжност, като една предпазителна мярка. Тая характеристика е 
пълна и точна, но само доколкото чрез нея се цели да се обезпечи ходът на едно 
углавно или дисциплинарно преследване и да се избегнат възможностите щото 
длъжностното лице да повлияе, да затрудни или прикрие следите от престъплението 
или дисциплинарното нарушение, или да направи по-мъчно събирането на 
доказателствата, ако то бъде оставено да изпълнява своята длъжност. И в това 
отношение отстранението е наистина една предпазителна мярка. 

Но ако на отстранението се погледне от друга страна, а именно от гледището на 
свободата и правата на личността на отстранения чиновник, то придобива характера на 
една стеснителна мярка, за която говори чл. 269 от Закона за наказателното 
съдопроизводство, без при това да загубва своята предпазителна стойност. 

Няма никакво съмнение, че отстранението от длъжност стеснява много 
чувствително и твърде болезнено правата на засегнатия служител и го излага не само 
морално пред неговия началник, но го изпречва пред най-реални опастности. Това е 
особено вярно за условията на нашата действителност, която прави от отстранения 
чиновник един вече поруган, дескредитиран и фактически отритнат и уволнен 
служител, на който се гледа с най-лошо око. 

Вярно е, както на това ни учи проф. П. Стайнов3, че отстранението не значи 
уволнение, че отстраненият служител се лишава временно само от упражнението на 
длъжността, която е заемал, но продължава да носи всичките права по службата и 
особено всички задължения по нея, когато уволненият се откъсва както от 
упражняването длъжността, така и от самата служтова, ала това съвсем не означава, че 
отстраненият чиновник не търпи всичкия гнет на тая  стеснителна мярка. Ето защо 
както съдът, който произнася опредението за отстранението, тъй началникът, който 
следва да издаде заповед за отстранението, трябва да си служат съ тая стеснителна и 
предпазна мярка само в рамките на закона и на съвместимия с него разум и смисъл. 

Характерът на отстранението като предпазителна мярка следва още и от това, че 
то цели да предпази престижа, авторитета и достойнство на публичните служби от 
всякакво подозрение и съмнение от страна на гражданството и обществото, и на 
началстващите лица, колегите и подчинените на отстранения служител, в съзнанието на 
които публичните служби трябва да стоят на една ненакърнима обществена, служебна 
и нравствена висота. 

А щом такава е същността на отстраненението, както на съда, така и на 
администрацията, предстои, когато ще има да я прилагат, предварително да си поставят 
и решат въпроса: застрашава ли се съ нещо правилното движение на углавното или на 
дисциплинарното преследване, респ. излага ли се съществено престижът и авторитетът 
на службата, ако не бъде постановено отстранението от длъжност на подозрения 
служител? 

Поставяйки си първата част на тоя въпрос, бившият юрисконсулт на 
Министерството на вътрешните работи Ст. Халваджиев, в статията „Отстраняване от 
длъжность на длъжностни лица при изборните учреждения“, печатана в сп. „Общински 
преглед“, год. X., кн. 13, с. 796, казва: 

„И така, остранението е мярка за обезпечаване правилния ход на углавния 
процес и като такава мярка съдебните места, когато ще следва да я прилагат, трябва 
предварително да си разрешат въпроса: застрашава ли с нещо изхода на углавния 
																																																													
2 Професор Петко Стайнов, Чиновническо право. Том II. 
3 Чиновническо право, томъ II, с. 152.	
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процесъ, ако провиненото длъжностно лице още заема длъжностьта си. Ако липсват 
такива обстоятелства, тая мяркасе явява безпредметна. Съдът е властен да постанови, 
каквото решение намери за целесъобразно, т. е. да постанови отстранението или да 
остави без уважение искането за отстранение“. 

В същия дух се изказва и г-н Асен Господинов4- 
Няма съмнение, следователно, че когато се касае до възбудено углавно 

преследване срещу длъжностно лице от администрацията, съдът е длъжен да прецени 
всички нужди и обстоятелства, с които да мотивира прибягването до тая мяркa. Когато 
пък отстранението се предприема не във връзка с възбудено углавно преследване и не 
по повод на опредение на съда, а във връзка с някакво дисциплинарно провинение, дето 
опредението на съда за отстранението не съществува, надлежният министъръ може да 
отстрани служителя, но само ако има вече възбуено дисциплинарно преследване по 
букви В, Г, Д, Е и И на чл. 81 от Закона за държавните служители. Тукъ трябва да 
изтъкнем, че началникът няма това право; то е запазено само за надлежния министър – 
чл. 82, второто предложение. 

Най-после отстранението може да бъде поставено направо отъ началника, и без 
да се прибягва до намесата на надлежния министър, но само когато служителят бъде 
задържан в предварителен затвор – чл. 82, ал. 2. 

Явно е, прочее, че отстранението не предполага във всички случаи непременно 
наличността на углавно преследване. Но това, което трябва да изтъкнем, е 
обстоятелството, че отстранението във всички случаи трябва да се предприема само 
при точното спазване на условията, поставени и в трите хипотези, предпредвидени в чл. 
82, ал. 1, в чл. 82 ал. 1, второто изречение, и в чл. 82, ал. 2 на Закона за държавните 
служители. Произволите, усмотрението и припряността тук нямат никакво място и 
затова не бива да се търпят, още по-малко да се вършат. Те, на свой ред, са 
несъвместими с публичните служби и с достойнството, правата и обязаностите на 
техните началници. 

От факта, че отстранението е една временна и предпазителна мяркa следва, че 
отстраненият чиновник си запазва качеството на чиновник като продължава да носи 
всички свои задължения по службата и след отстранението, само че загубва правото да 
упражнява длъжностьта си. От друга страна, отстранението не е уволнение и понеже е 
всякогавременно, следва, че то може да бъде винаги, но по надлежния ред, отменено, 
оттеглено или само по себе си отпаднало (в случай на оправдателна присъда, 
прекратено углавно преследване, оправдателно дисциплинарно решение) и в такива 
случай отстраненият е дължен да се яви незабавно в надлежното учреждение и да 
поеме отново упражнението на длъжността, от която е отстранен. 

 
ВИДОВЕ ОТСТРАНЕНИЕ 

 
Законът (чл. 82 от Закона за държавните служители) предвижда три вида 

отстранение от длъжност: 
 
1. Поради възбудено углавно преследване; 
2. Поради възбудено дисциплинарно преследване, и 
3. Поради задържане в предварителен затвор. 
 
Нека ги разгледаме последователно. 
 

																																																													
4 Гледай статията на Асен Господинов в „Общински преглед“, год. XIII, кн. 15. 
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А. Отстранение по повод углавно преследване 
В това отношение, текстът (първото изречение на чл. 82, ал. 1 от Закона за 

държавните служители) гласи: „Държавен служител, против когото е възбудено 
углавно преследване, се отстранява временно от длъжност, по определение на съда, от 
началника, който го е назначил на служба“. На пръв поглед текстът е толкова ясен, че 
не би могло да се допущат никакви недоумения и противоречия. И все пак практиката 
гъмжи от несъобразности, грешки и превратни разбирания. Ние ще изтъкнем само няои 
отъ тях. 

На първо место, трябва дебело да подчертаем, че началникът, който е назначил 
служителя, няма право да издаде заповед за отстранение под претекст, че срещу 
служителя има възбудено углавно дело, ако съдът не е поискалъ това със специално 
определение. Самò по себе възбуждането на углавно преследване не влече след себе си 
отстранението от длъжност. 

Верно е, че отстранението става винаги от началника, който е назначил 
чиновника; но това право на началника не е безусловно, а е обусловено от наличността 
на определение на съда, постановяващо отстранението. Без такова определение на съда, 
началникът не е властен да издава заповед за отстранение от длъжност, освен ако 
едновременно с възбуденото углавно преследване срещу същия чиновник е било 
възбудено дисциплинарно преследване по букви В, Г, Д, Е и И на чл. 81 от Закона за 
държавните служители. 

Законът говори само за определение на съда, а не и за постановление на съдият-
следовател или за писмо на прокурора. А от това следва, че когато по повод на 
възбудено углавно преследване срещу някой чиновник, надлежният началник е бил 
сезиран с искане на съдия-следовател или с писмо от прокурора за отстранение на 
чиновника, той (началникът) нито може, нито е длъжен да издаде заповед за 
отстранението. Ако законът желаеше да допусне отстранението и в тия два случаи, той 
нямаше да си служи с думите „по определение на съда“, а щеше да си послужи с други 
думи, например, с думите „по искане на съдията-следовател, прокурора или съда“, или 
с други равнозначни изрази. Избраните от закона думи „по определение на съда“ не са 
случайно употребени. Като е пожелал да ограничи администрацията, – в лицето на 
началниците, които назначават, – законът е искалъ да направи възможно отстранението 
само при авторитетното и безпристрастно участие на съда, а не и при това на съдията-
следовател и прокурора, които в очите на закона не са били достатъчна гаранция за 
разумността, обективността и полезността от отстранението. Да се предполага, че 
законодательт отъ1922 и 1934 г. не е знаел за съществуването на чл. 46 от Закона за 
наказателното съдопроизводство, както изтъкнахме по-ра-но, значи да го обвиним в 
несериозност и невежество. Тъкмо наопаки: защото е знаел за разпорежданията на тоя 
чл. 46 и защото не е виждал в него една достатъчна и пълна гаранция за стабилността 
на публичните служби, законодательт е поискал да обуслови отстранението, което 
началникът ще извърши, само от авторитета на едно съдебно определение. Но ако тъй 
обусловено е правото на началника, не бива да изпадаме в другата грешка, че 
отстранението става направо от съда. Определението на съда самò по себе си не влече 
със себе отстранението от длъжнось, ако няма издадена съответна заповед от 
началника. 

Съдебното определение, следователно, е една необходима предпоставка, едно 
наложително условие, за да може началникът да издаде заповед за отстранение от 
длъжност. Очевидно, правото на началника да отстранява от длъжност известни 
служители не е абсолютно, нито суверенно и безусловно. То може да бъде упражнено 
при две условия: 

а) срещу служителя да има възбудено углавно преследване, и 



7	
	

б) остранението да е постановено с опредeление на съда. 
Тукъ се поставят два въпроса. Първият е: във всички ли случаи на възбудено 

углавно преследване може да се постанови отстранението? На тоя въпрос трябва да 
отговорим отрицателно: отстранението може да се постанови не във всички случаи на 
възбудено углавно преследване, а само когато против служителя е било възбудено 
углавно преследване от общ характер. За възбудени углавни преследвания от частен 
характер съдът не може да постановява определения за отстраняването, макар законът 
да си служи с понятието углавно преследване, без да споменава, че се касае до такова 
от общ характер. 

Престъпленията от частен характер не са от публичен ред, засягат само частни 
интереси и затова не могат да засегнат служебното положение и име на чиновника, 
нито престижа и авторитета на публичните служби и затова за тях отстранението не 
може да има никакъв смисъл и оправдание. По тоя въпросъ няма спорове. Някои, обаче, 
поддържат, че отстранение не бива да бъде произнасяно по всички възбудени углавни 
преследвания от общ характер, а само по ония от тях, които съставляват престъпления 
по служба. Ние решително отхвърляме това разбиране, защото то е в очевидно и явно 
противоречие с изричната разпоредба на чл. 82 от Закона за държавните служители. 

Това несъстоятелно схващане намира погрешно оправданието си в чл. 45 и чл. 
46 от Закона за наказателното съдопроизводство, дето наистина се говори за 
„възбудено углавно преследване срещу служители от административно и други 
ведомства, за престъпления по службата им“. 

Ние имахме случая още в началото на тия редове да изтъкнем, че разпоредбите 
на тия два члена от Закона за наказателното съдопроизводство са отменени, респ. 
заменени или видоизменени от общата, много по-нова, разпоредба на чл. 82 от Закона 
за държавните служители. А тоя текст като, от една страна, разширява отстраненията 
при всички случаи на възбудено углавно преследване от общ характер, а не само за 
такива по служба, от друга страна, съсредоточава отстранението само при наличностьта 
на определение на съда за отстранението, а не и при поискване от прокурора, както 
това допущаха чл. чл. 45 и 46 от Закона за наказателното съдопроизводство. 

Вторият въпрос е: може ли началникът да издаде заповед за отстранение, когато 
то е поискано с писмо от прокурора или с постановление отъ съдебния следовател, а не 
с определение на съда? На тоя въпрос ние вече отговорихме отрицателно. За 
администрацията е задължително определението на съда, а не искането на прокурора 
или съдията-следовател. Затова последните трябва предварително да сезират сяда, за да 
постанови той с определение отстранението. От това последното пък следва, че 
отстранението може да се поиска във всеки стадий на углавното преследване, т.е. не 
само когато е постъпило вече в съда, но когато то се намира у прокурора или е още в 
ръцете на съдията-следовател, с тая непременна бележка, че и в трите тия случаи то 
трябва да бъде облечено във формата на съдебно определение. Нека тук направим само 
една бележка. Ако по следственото дело още не е имало постановление за 
привличането на служителя като обвиняем, а следствието се води само по факта на 
престъплението, отстранението не може да се иска, защото би било много 
преждевременно. 

Нам е добре известно, че това наше разбиране не се споделя от много видни 
правници, какъвто е уважаемият г-н професор Петко Стайнов5, и все пак ние твърдим, 
че истината и законът са на наша страна. На второ място, спори си върху характера на 
чл. 82 от Закона за държавните служители: 

 

																																																													
5 Чиновническо право, Том II, с. 154. 
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Е ЛИ ТОЙ ИМПЕРАТИВЕН ИЛИ НЕ? 
 
Много често съдилищата приемат, че разпоредбите на чл. 82 от Закона за 

държавните служители и чл. чл. 33 и 34 от Нар.-закони за селските и градските общини 
имали императивен характер. Разсъждава се така: щом има вече възбудено углавно 
преследване, съдът постановява, по това формално съображение, отстранението, 
мотивирайки се с императивния характер на закона. Тоя начин на разсъждение е 
неправилен и незаконен. Обстоятелството, че отстранението е една предпазителна 
мярка, говори противъ императивния характеръ на цитираните текстове: ако съдът 
намери тая мярка за необходима, ще я постанови; в противен случай той ще я отхвърли. 

Чл. 33 и 34 от Нар.-закони за селските и градски общини, засягащи специално 
отстранението на кметовете и помощниците им, не са нищо друго освен перефраза на 
чл. 82 от Закона за държавните служители, и затова ние ще говорим само за последния. 
А не подлежи на съмнение, че тоя член няма императивен, повелителен характер. Ако 
той имаше тоя характер, това би личало недвусмислено от текста на чл. 82. Ако 
законодателят желаеше да му даде тоя характер, той нямаше да употреби израза „се 
отстранява“, а би си послужил категорично и ясно съдруги изрично повелителни 
изрази. Например, с израза: „когато против държавен служител е възбудено углавно 
преследване, съдът е длъжен с опредеение да произнесе отстранението и да го изпрати 
на надлежния началник“. Очевидно, избраният от закона израз „се отстранява“, 
съдържа в себе не един категоричен императив, а една факултас [факултативна 
възможност, бел. моя, В. П.], предоставена изключително и единствено само на съда, а 
не и на друга следствена, обвинителна или административна власт. 

Мисълта на законодателя е била не да даде императивен характер на чл. 82 (и на 
чл. 33 и 34 от Закона за градските и селските общини) от Закона за държавните 
служители, а да подчертае, че когато се постави въпрос за отстранение от длъжност на 
чиновници, против които е било възбудено углавно преследване, това отстранение да 
стане само по опредение на съда с всичката гаранция и авторитет, че той ще обсъди 
нуждата, целесъобразността и необходимостта от произнасянето на една толкова 
стеснителна и тежка мярка, назначена да предпази и осигури висши правосъдни и 
наказателно-съдопроизводствени изисквания. Че постановлението на първото 
изречение от ал. 1 на чл. 82 няма императивен характер, става явно от второто 
изречение на същата алинея, в което е yпoтpебeн изразът „също и за деяния,… 
надлежният министър може да отстрани служителя“. 

Мисълта на закона е да облече началника в правото да отстранява от длъжност 
назначения от него служител, ако против него е възбудено углавно преследване, но 
това да стане само ако предварително съдът се е произнесъл по отстранението с 
надлежно опредение. Но дали съдът ще постанови или няма да постанови такова 
опредение – това не е едно непременно задължение, а едно негово право, което той 
свободно и суверенно може да упражни или да не упражни. Ще рече, спрямо съда 
постановлението на чл. 82 не е императивно. Друг е въпросът дали спрямо началника, 
комуто е изпратено определението на съда, постановлението на закона няма 
императивен характер. Вярно е, че администрацията е длъжна поначало да пази и 
респектира съдебните актове на съда, комуто дължи всичката почит и безупречна 
лоялност. Но това начало в случая не може да бъде наведено като пряк аргумент за 
императивния характер на целия чл. 82. 

Обстоятелството, че отстранението става не направо от съда, а от началника, 
комуто това право е предоставено, показва, че началникът не е сведен до един автомат, 
който с получаване определението на съда, да е задължен веднага да го изпълни. Той 
има право не само да поиска допълнителни осветления, но дори да провери искането за 
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остранение и чак след това да издаде заповед за отстранението6. Ако законът искаше да 
настъпи отстранението с факта на издаването на определението на съда, той (законът) 
нямаше да каже, че служителят се отстранява от началника, който го е назначил на 
служба. Вярно е, че началникът не може да бравира определението на съда, нито може 
да отиде против неговия диспозитив, и в тоя само смисъл законът има императивен 
характер. Но това още не означава, че началникът няма правото да обсажда и проверява 
искането за отстранение и тогава да го заповяда. То се знае, че ако съдът се окаже 
непреклонен, администрацията е длъжна да се подчини на определението на съда. Ще 
рече законът е императивен за администрацията тъкмо в тоя смисъл. За съда, обаче, 
законът не е императивен. Законът не казва, че във всички случаи на възбудено углавно 
преследване съдът отстранява или е длъжен да стори това, само защото има възбудено 
углавно преследване срещу чиновника. Съдът е свободен и суверенен да обсъди 
данните на делото по възбуденото углавно преследване и чак тогава да държи 
определение за отстранението или неотстранението на чиновника. Да се приеме, че 
само с констатацията за съществуването на углавното преследване, съдът е длъжен да 
държи определение за отстраняване на служителя, ще означава да го превърнем в прост 
регистратор на това събитие и да му отнемем възвишената и суверенна власт да 
обсъжда нуждата, полезността и наложителността на самото отстранение. 

Дали постановлението на чл. 82, ал. 1 има в това двойно отношение – спрямо 
съда и спрямо администрацията – императивен характер, си поставят на обсъждане 
проф. Петко Стайнов и Ст. Халваджиев и отговарят, както следва: 

‒ „Отстранението е една мерка за предпазване и не почива на точно определени 
случаи в закона кога трябва да се поиска... Само поради това, че е извършил някое 
престъпление, чиновникът не следва да бъде непременно отстранен“. Проф. Стайнов, 
Чиновническо право, том II, с. 155. 

„Понеже чл. 82 няма императивен характер, съдът не е длъжен непременно да 
постанови отстранението. И щом се приеме, че отстранението не е задължително, съдът 
е властен да постанови каквото решение намери за целесъобразно, т.е. да постанови 
отстранение или да остави без уважение искането“. Ст. Халваджиев, статия в 
„Общински преглед, год. X, кн. 13, с. 796. 

Явно става, че съдът не е обвързан с голия факт за съществуването на углавно 
преследване, за да произнесе определение за отстранение. От друга страна, никоя власт 
не може да отнеме правото на съда да обсъжда данните по углавното дело и в 
зависимост от това да прецени свободно, дали е полезно и необходимо за нуждите на 
следствието или на съдебното дирене и на събирането на доказателствата – 
отстранението на служителя от длъжност. Понеже така следва и трябва да бъде 
мотивирано едно отстранение от длъжност, съдът не бива да се задоволява само с 
формалното съображение за императивния характер на чл. 82 от Закона за държавните 
служители, а да потърси и да намери в углавното дело ония обстоятелства и 
доказателства, които правят наложително отстранението и които оправдават страха, че 
оставянето служителя на длъжност ще затрудни правилния ход на углавното дело. По 
тоя начинъ съдът няма да бъде само един регистратор на факта, че има възбудено 
углавно дело, а ще си остане един истински съд, неотстъпващ от своя дълг да се 
произнесе върху нуждата и целесъобразността на отстранението, като наведе известни 
доводи, било за свободното движение на углавното дело, било за опасността от 
оставяне на служителя на длъжност, било от нуждата да не се пречи на събирането на 
доказателствата и запазване следите на престъплението и пр. Тъкмо в това се състои 
суверенната прерогатива на съда. 

																																																													
6 Проф. П. Стайнов, същото съчинение, с. 154. 
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Често пъти отстранението от длъжность е далеч по-тежка и по-стеснителна 
мярка, отколкото е мярката за неотклонение. Най-честите мерки за неотклонение по 
углавни дела от общ характер са: подписка, поръчителство и залог (чл. 219 от Закона за 
наказателното съдопроизводство). В сравнение с тях отстранението е много и 
несравнимо по-тежка мярка. 

Ако при избиране на мярка за неотклонение трябва да се вземе предвид (чл. 223 
от Закона за наказателното съдопроизводство) не само строгостта на наказанието, 
силата на изобличенията, възможност за скриване на престъплението, положението на 
обвиняемия в обществото и пр., колко повече при отстранението (което не е мярка за 
неотклонение, а само една предпазителна мярка) съдът трябва да има подобни 
обстоятелства предвид, преди да постанови отстранението! 

Да се шаблонизира съдът е най-лесното, но затова най-неправилното и най-
погрешното. 

 
ОБЖАЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

 
Един твърде неуяснен и спорен въпрос е тоя за обжалването на съдебното 

опредение за отстранението. 
За голямо съжаление по въпроса има много оскъдна литература. Доколкото ни е 

известно, тоя въпрос си е поставил на разглеждане, и то само мимоходом, единствен 
пак проф. Петко Стайнов въцитираното съчинение. Но докато на с. 155 той казва: 

„Съдът с опредъление ще прецени дали да поиска отстранение за дадено 
престъпление. Определението може да се обжалва по установения ред за формални 
нарушения при издаването му. Искането на прокурора подлежи по същия начин на 
обжалване по надлежния ред“, на с. 158, той застава на противното становище: 

„Отстранението, когато е поискано от углавния сядъ, не може да се обжалва за 
отмяна нито пред Върховния административен съд, нито пред гражданските 
съдилища“. 

От друга страна, в почти всички съдийски и адвокатски среди цари убеждението, 
че определенията на съда по отстранение от длъжност не подлежат на никакво 
обжалване. Това убеждение е изградено върху едно привидно добре аргументирано 
решение на Върховния касационен съд под № 154 от 14.IX.1927 г., публикувано в сп. 
„Адвокатски преглед“, год. VIII, бр. 5. То е публикувано още в сп. „Съдийски вестник“, 
сп. „Общинска автономия“, сп. „Българска юспруденция“, сп. „Общински преглед“ и 
др.; и затова, ако не бъде обърнато внимание на неговия номер, човек остава с 
впечатлението, че се касае до няколко решения на Върховния касационен съд. Ето по-
съществената част от това решение: 

„Т. окр. с. с опр. № 2566 отъ 1.VIII.1927 г. е постановил, на основание чл. 22 от 
Закона за селските общини (стария) и чл. 82 от Закона за държавните служители, да се 
отстранят от длъжност А. П-в и П. Ш-в, първият – кмет, вторият – пом. кмет на с. Д., 
защото против тях било образувано угл. д. № 1660/1926 г. по чл. 431 Н. З. Това 
определение било обтъжено пред Русенския апелатиевен съд от подсъдимите, с молба 
да бъде отменено по съображения главно, че първият от тях извършил преписваното му 
деяние не в качеството си на кмет, каквато длъжност заел сега, а по-рано бил общински 
съветник и защото самото обвинение било явно несъстоятелно. Тази жалба 
апелативният съд оставил без разглеждане, считайки, че определенията за отстранение 
от длъжност на дадени под съд чиновници не подлежат на обжалване. Срещу това 
определение на апелативния съд подсъдимият А. П. подал касационна жалба за 
нарушение чл. 22 от Закона за селските общини и чл. 46 от Закона за углавното 
съдопроизводство, защото съдът го отстранил от длъжност, макар че престъплението, 
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което му се отдава, било извършено в качеството му на общински съветникъ, а не кмет, 
длъжност, която заел по-късно и защото не било установено, че извършеното 
съдържало умисъл за облагодетелстване наемателите на училищните имоти. 
Върховният касационен съд, обаче, счита, че тази жалба следва да се остави без 
последствие, защото съждението на апелативния съд, че определенията, с които 
окръжният съд постановява да се отстрани едно длъжностно лице от служба, когато е 
дадено под съд за престъпление, извършено при изпълнение службните си обязаности, 
не подлежи на обжалване, е правилно и съгласно с текста на закона. И наистина, 
отстранението от служба на провинено длъжностно лице при селските общини става по 
силата на чл. 22 от Закона за селските общини, а процедурата по това отстранение е 
предвидена в чл. 46 от Закона за углавното съдопроизводство. Но в тях не е указано, че 
определението, с което се постановява отстранението отъ служба на длъжностно лице, 
подлежи на обжалване. Освен това случаят не подпада и под указаните в чл. чл. 550 и 
551 от същия закон случаи, дето изчерпателно е указано срещу кои определения се 
допущат частни жалби и протести. Ето защо апелативният съдъ правилно е оставил 
апелативната жалба на касатора без разглеждане, а касационната жалба, подадена 
срещу това определение, се явява неоснователна и следва да се остави безъуважение“. 

Ние си позволяваме да не споделим съжденията на Върховния касационен съд, 
изразени от горното решение. Верно е, че не само в чл. 46 от Закона за углавното 
съдопроизводство, но и в чл. чл. 33 и 34 от Нар.-закони за селските и градски общини 
(стар чл. 22), както и в чл. 82 от Закона за държавните служители не е казано, че 
определенията за отстранение от длъжност подлежат на обжалване, но това не решава 
въпроса. Колкото се касае до доводите на Върховния касационен съд, почиващи върху 
чл. 550 и 551 от Закона за углавно съдопроизводство, гдето „изчерпателно било указано 
срещу кои определения се допущат частни жалби и протести“, те не са убедителни по 
тая проста причина, че частните жалби и протести, допустими в случаите на чл. 550, 
551, 289 и 589 в от Закона за наказателното съдопроизводство, не са единствените. Тъй 
напр., в чл. 269 и сл. на същия закон е казано: „лицата, които участвуват в делото, могат 
да подават жалби срещу всяко действие на следствието, което нарушава или стеснява 
техните права“. А няма никакво съмнение, че служителите, против които има 
възбудено углавно преследване, са лица, участвуващи в делото, а тяхното отстранение 
нарушава и стеснява много чувствително правата им като длъжностни лица и 
граждани, както вече имахме случая да изтъкнем това по-рано. Следователно, 
отстранените служители имат право да обжалват определенията на съда за тяхното 
отстранение. Верно е, че жалбите срещу определенията за отстранение не са от рода на 
тия, за които става дума в петте пункта на чл. 550 и в чл. 298 и 589 ЗНС, но от това не 
може да се вади аргумент за необжалването на тия определения. Чл. 550 гласи: „частни 
жалби и протести, вън отъ случаите, посочени в този закон, се допущат още в следните 
случаи: следват 5 пункта, в които не става дума за отстранението отъ длъжность. Но 
няма никакво съмнение, че „в този закон“ съществува цитираният чл. 269, който 
допуща обжалването на всички стеснителни мерки, взети срещу участвуващите в едно 
углавно дело лица. 

От факта, че в ал. 1 на чл. 550 след думите „вън от случаите, посочени в този 
закон“ са оскобени [посочени в скоби, бел. моя, В. П.] чл. чл. 298 и 589в, а не и чл. 269, 
не може да се прави заключение, че е отнето правото на жалба против стеснителните 
мерки, взети срещу обвиняемите или подсъдимите по едно углавно дело. 

Не се съмняваме, че ако Върховният касационен съд си беше поставил въпроса 
за приложението на чл. 269 от Закона за наказателното съдопроизводство в случаите на 
съдебно отстранение от длъжност, той не би поставил в центъра на своите 
разглеждания чл. чл. 550 и 551 ЗНС, а би възприел поддържаната от нас теза като 
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такава изрично осветена от Закона за наказателното съдопроизводство. Ние твърдим с 
най-голяма положителност, че до тоя момент никой не е поставял въпроса за 
обжалването на опрееленията по отстранение от длъжност в такава светлина, както я 
поставяме ние. Като че ли никой не е подозирал за съществуването и приложението на 
чл. 269 от Закона за наказателното съдопроизводство. 

Но че Върх. касац. съд е вече изоставил своето становище, съдържащо се в 
цитираното решение от 14.IX.1927 г., показват множеството решения на същия съд, 
постановени след тая дата. 

Тъй например, от решенията на ВКС № 706/1930 г., II у. о., сп. „Българска 
юриспруденция“, год. V, кн. 4, с. 127, № 110/1931 г., II у. о., сп. „Общински преглед“, 
год. XIII, кн. 15, с. 691, № 172/1931 г., II у. о., сп. „Общински преглед“, год. XIII, кн. 15, 
с. 692, № 468/1924 г., II г. о., у Спирдон Игнатов, том I, с. 299, № 224/1930 г., II у. о. — 
у Спирдон Игнатов, томъ IV, с. 80, № 702/1930 г., II у. о., сп. „Съдийски вестник“, год. 
XII, брой 2, с. 29, се вижда, че ВКС е приел да разгледа жалби и се е произнесъл по 
въпроса за отстранение на чиновници, следователно, той счита, че съдебните 
определения от тоя род подлежат на обжалване. Наистина в нито едно от тия решения 
ВКС не си е поставилъ изрично въпроса – дали подлежат или не подлежат на 
обжалване определенията по остранението от длъжност, но не може да има никакво 
съмнение, че той е напустнал старото свое разбиране, като е приел да разгледа по 
същество подадените до него касационни жалби против съдебни определения за 
отстранение. 

Нещо повече, в едно свое решение (№ 706/1930 г., II у. о., у Спирдон Игнатиев, 
том IV, с. 80, той отива още по-далеч, като приема, че „се отстраняват от длъжност 
ония държавни служители, против които е възбудено углавно преследване само в 
случаите, когато са извършили престъпления по служба“. 

Ние имахме случая на съответното място да кажем, че отстранението може да 
бъде произнесено не само за престъпления по служба, но за всякакви престъпления от 
общ характер. 

И тъй, определенията на съда по отстранението от длъжност на чиновници 
подлежат на обжалване както от засегнатите чиновници с частна жалба, тъй и от 
прокурорите с частен протест.  

Нещо повече: ние приемаме, че те подлежат не само на частно въззивно 
обжалване, но по реда на отзива, т.е. пред същия съд, който е поставил определението 
за отстранението, щом му се представятъ уважителни доказателства и доводи за 
безпредметността, неоснователността или безполезността на отстранението, като 
ненужна предпазителна и стеснителна мярка. И това ще бъде твърде разумно, защото 
често пъти отстранението поставя цели учреждения в неудържимо и дори хаотично 
състояние. Ето един пример: 

Съдията-следовател в гр. X. образувал углавно дело по факта дали има 
престъпление по чл. 353 и 437 НЗ и побързал, преди да привлече някого като обвиняем, 
да поиска чрез прокурора отстранението от длъжност на кмета, тримата му помощника 
и двама от шефовете на службите. Областният съд уважил искането на съдията-
следовател и постановил определение за отстранението на петимата служители. 

Напразно последните искали от същия съд да ревизира определението си, като 
поддържали че по време на извършване деянието те не са били на служба и че не 
съществува въобще никакво престъпление. За да вземе тая крайна стеснителна мерка, 
областният съд се мотивирал само с формално съображение, че чл. 34 НЗ за градските 
общини и чл. 82 от Закона за държавните служители имали императивен характер. 
Тогава „подсъдимите“ (те още не били привлечени като обвиняеми) обжалвали 
определението на съда пред Русенския апелативен съд, но областният съд приел, че тия 
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определения не подлежат на обжалване и отказал да препоати жалбите на Русенския 
апелативен съд. Подсъдимите обжалвали и тоя актъ и чак тогава жалбите били 
изпратени в апелативния съд, който отменил определението за отстранение. Паниката в 
засегнатите служители била неописуема, службата пализирана, а министърът на 
вътрешните работи не се решавал да отстрани веднага тия служители не само защото 
билъ убеден, че няма никакво престъпление, но и защото му се виждало прибързано и 
невъзможно да обезглави цялата управа на тая община, затова забавял издаването на 
заповельта за отстранението, докато се поризнесе апелативния съд, който сторил това 
след 2 седмици. За да се уясни случаят, „подсъдимите молили да се ускори следствието, 
което след няколко месеца било поекратено по липса на престъпно деяние. Наистина 
грешката се поправила, но хаосът въ общината продължил дълго време, а като резултат 
срещу длъжностните лица от съдебното ведомство били образували дисциплнарни 
дела. 

А тия грешки не биха се явили, ако върху същността на отстранението като 
предпазителна и стеснителна мярка имаше едно здраво разбиране. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕТО 

 
В главни линии ние засегнахме тоя въпрос, когато говорихме за 

императивността на чл. 82 от Закона за държавните служители. Тук ще засегнем 
следният въпрос: когато е изпратено определение за отстранение, може ли началникът 
да вземе повод от него и да уволни служителя? По принцип, ако определението на съда 
е за отстранение от длъжность на служител, против когото има възбудено углавно 
преследване, началникът е длъжен да изпълни точно това определение –  т.е. да издаде 
заповед за отстранение, а не за уволнението му. Съдебните актове са поначало 
задължителни за администрацията, която им дължи всичката почит. Наистина тя може 
да забави, да провери или да иска допълнителни сведения по отстранението, но все пак 
е длъжна да изпълни определението на съда. Администрацията (началникът, който 
назначава) е длъжна да приведе в изпълнение диспозитива на определението такова, 
каквото е, а не да го бравира или разширява и да излиза извън неговите рамки, като 
издава заповед за уволнение, каквото определението на съда не съдържа. Практиката на 
някои началници на държавната или общинската администрация вместо отстранение 
поискано от съда да постановят уволнение е един произвол, който една правова 
държава не може да търпи. 

Но тук се налага да внесем една по-голяма прецизност в това, което казахме по-
горе. Права е мисълта на Върховният касационен съд (решение на Общо събрание от 
2.XII.1929 г., публ. в „Адвокатски преглед“, год. X., с. 114), че „не може да се оспорва 
правото на началството да уволни отстраненият от длъжност служитель, защото 
отстраненият не може да се намира в условия по-благопоиятни от неотстранения 
държавен служител“. Но за уволнението началството не бива да взема акт само от 
определението на съда за отстранението, а да го обоснове на някои от другите причини, 
по които уволнението може да бъде издадено, за да не остане впечатлението, че се 
излиза извън рамките на съдебното определение. А това е най-лесното, тъй като у нас 
липсва закон за служебния стабилитет на чиновничеството. От друга страна, в чл. 81 от 
Закона за държавните, служители се съдържат цели 11 основания за уволнението на 
служителите по дисциплинарен ред, a те са толкова разтегливи, че не представляват 
никаква пречка за началството. Нека при това не забравяме, че чл. 77 от същия закон, 
който заповядва учредяването на дисциплинарни съвети при всички министерства, 
дирекции, банки и при всяка областна дирекция, стои още неприложен, и следователно, 
дисциплинарната власт е все още в ръцете на разните началства. Но от печалния факт, 
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че нашето законодателство не дава никакви законни гаранции за сигурността, 
спокойствието и стабилитета дори на най-доблестните и примерни чиновници, които 
могатъ да бъдат свободно и безконтролно уволнявани, както и от обстоятелството, че 
актовете по назначаване, повишаване, понижение, преместване, отстранение и 
уволнение на държавни и общински служители не са подсъдни на Върх. адм. съд (чл. 
31 от Нар.-закон за административното правосъдие), не бива да се вади заключението, 
че началникът е съвсем свободен да уволнява и ония служители, за които съдът с 
определение е искал само отстранението им. За да стори това, началникът трябва да се 
мотивира с някои от другите основания, оправдаващи уволнението. 

При тия уговорки нашето становище не носи никакви особени гаранции за 
чиновниците, но колкото и слаби и да са, те не бива да се отминават, без каквото и да 
било внимание и уважение. Време е и в тая област да се пази повече справедливост към 
съдбата на чиновничеството и повече доверие и респектъкъмъ съдебните актове. 

 
ДЕЙСТВИЕ НА ОТСТРАНЕНИЕТО 

 
Става дума все още за отстранението от длъжност поради възбудено углавно 

преследване. Два въпроса могат да се поставят. 
Първият е: ако съдът веднаж откаже отстранението, може ли в течение на 

углавното преследване да го постанови? Отговорът е само положителенъ. Съдът е 
напълно свободен и в правото си да постанови отстранението във всеки момент, щом 
констатира необходимостта от тая предпазителна мерка. В това отношение той не е 
ограничен от нищо, освен от обязаността да констатира, че в интереса на углавното 
дело, за запазване на свободата на съдебното дирене или за избегване на възможни 
влияния и въздействия върху доказателсвата по делото от страна на служителя, 
отстранението е наложително. 

Вторият въпрос е: какво става с отстранението, ако углавното поеследване 
свърши с определение за прекратяване или с оправдателна поисмда? Незабравяйки 
същността на отстоанението, трябва да кажем, че и в двата тия случаи отстраняването 
губи своята сила, дори ако определението за поекратяване на углавното дело или 
оправдателната присмда не са били още влезли в законна сила. В такива случаи 
началникът на службата е длъжен да допусне отстранения чиновник да заеме отново 
длъжността си било като изладе заповед за отмена на заповельта, било и без да издава 
такава заповед. На това ясно становище стои и проф. Петко Стайнов, който ни учи още 
на следното: 

„Дори да се обжалва присмдата (оправдателната) или определението (за 
прекратяване, б. авт., М. К.) на съда, отстранението е паднало, докато съдът не се 
произнесе в новата инстанция и с новото си решение не поиска наново отстранение или 
осъди чиновника, ъ който случай на общо основание ще последва уволнение“. Разбира 
се, че когато съдът произнесе осъдителна присъда по угл. дело, по което чиновникът е 
бил отстранен, отстранението също отпада, защото предстои уволнението на 
чиновника. И тук няма значение дали осъдителната присъда е обжалвана, или не, и 
дали е влязла или не е влязла още в сила. Престижът на публичните служби налага да 
не се държат на служба осъдени, макар и с невлезли в сила присъди, чиновници. 

В тия случаи уволнението се счита от деня на отстранението (чл. 83 in fine). 
 

ПЛАЩАНЕ ЗАПЛАТА НА ОТСТРАНЕНИ СЛУЖИТЕЛИ, ПЕНСИИ, ПОВИШЕНИЕ, 
КЛАСИРАНЕ, СТАРШИНСТВО 
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В това отношение е меродавен чл. 83 от Закона за държавните служители. 
Когато отстранението от длъжност е станало вследствие на възбудено углавно 
преследване, на отстранения служител престава да се трябва заплата. Пита се от кой 
моментъ престава заплатата: от датата на съдебното определение или от датата на 
заповедта за отстранението? Отговорът е само един: заплатата престава от деня на 
заповедта за отстранението. 

Но преустановяването на плащането на заплатата не е всякога нито окончателно, 
нито постоянно и непоправимо. Ако възбуденото углавно преследване свърши с 
осъдителна присъда,  независимо от това дали тя е влязла или невлязла още в законна 
сила, преустановяването на заплатата е окончателно и непоправимо и важи още от 
момента на отстранението от длъжност, откогато той се счита уволнен от служба. Ако, 
обаче, възбуденото углавно преследване се прекрати по установения от закона ред или 
пък свърши с влязла в законна сила оправдателна присъда, правото на заплата на 
отстранения служител възкръсва самò по себе си. Само че, ако отстранението е 
продължило по-малко от шест месеца, на служителя се плаща заплата за целия период 
на отстранението. Но ако отстранението е продължило повече от шест месеца, на 
служителя не се плаща заплата за повечето от шест месеца. За останалото време, той 
няма право на никаква заплата. Тоя е смисълът на чл. 83 от Закона за държавните 
служители. Ние вече казахме, че отстраненият служител изгубва само правото ла 
упражнява длъжността, от която е отстранен, като запазва връзките си със службата, 
известни права по нея и всички обязаности, с които тя е свързана по службата и вън от 
нея – в обществото и пред законите на страната. В случаите, когато се трябва заплата на 
отстранения поради възбудено углавно преследване служител, той получава заплатата 
си, от която се правят удръжки на общо основание, както това става с трябването 
заплатата на другите служители. 

Тук следват въпросите: 
1. Зачита ли се времето, през което е заплатена заплатата на отстранения 

служитель, за пенсия. 
2. Зачита ли се същото време за повишение, класиране и старшинство? 
От това, което казахме по-горе за отношението на отстранения чиновник към 

длъжностьта и службата, следва логически, че отговорът на двата поставени по-горе 
въпроси, е положителен. 

И тъй, платената част от времето на отстранения служител се зачита и пресмята 
в прослуженото му време за пенсия. Ако такъв служител е прослужил 24 години и 7 
месеца, а остранението му е продължило, например година, и той е бил оправдан по 
углавното делоло, по което е последвало отстранението, той ще може да бъде 
пенсиониран, защото за шестте месеца от неговото отстранение не му е трябвана 
заплата, макар и да не е упражнявал длъжността през това време. 

По същите причини цялото времо (не по-дълго от 6 месеца), през което на 
отстранения е трябвано заплата, се зачита: 

а) за редовно прослужено и еднакво важащо за попълване на времето 
необходимо за всички служебни цензове; 

б) за повишението му в по-горна длъжност; 
в) за повишението му в по-горен клас за 6 прослужени години; 
г) за класирането му и за определяне на старшинството му, и 
д) за определяне на реда на отпуската му. 
 
Дотук разгледахме положението на отстранения поради възбудено углавно 

преследване служител по отношение на заплатата и свързаните с нея други въпроси. 
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За да изчерпим въпроса, налага ни се да засегнем положението в това отношение 
на другите две категории отстранени служители: 

1. Поради дисциплиарно преследване, и 
2. Поради задържане в предварителен затвор. 
Положението на тия две категории отстранени служители в това отношение е 

диаметрално противоположно. Докато първата категория отстранени служители 
получават своите заплати презъ целото време на отстранението, втората категория 
отстранени служители не получават и никога не могат да получат нито за един ден 
заплата, колкото време да е продължило отстранението. И това е твърде разумно и 
естествено: никой служител не може да получава заплата, докато излежава времето си в 
предварителен затвор. Това е изричният смисъл на чл. 82, ал. 2 от Закона за държавните 
служители. 

 
* 

 
За да приключим с положението на отстранените поради възбудено углавно 

преследване служители по отнемане правото им на заплата за времето на отстранението 
им, трябва да припомним нашата мисъл, че след произнасяне на определението за 
прекратяване на углавното дело или на оправдателната присада, отстранението отпада 
самò по себе си без да има нужда от издаване на заповед за отмина на заповедта за 
отстранението.  

От това би следвало, че заинтересоване служители, претендиращи да им се 
заплати част от времето на отстранението (не повече от 6 месеца), могат да поискат 
плащането на заплатата си като представят следните документи: 

а) препис от заповедта за отстранението им; 
б) препис от определението на съда за отстранението, и 
в) препис от определението на съда за прекратяване на углавното преследване 

или препис от оправдателната присъда. 
В действителност, обаче, бюджето-контролните органи (в общините – платците-

отчетници) изискват още заверен препис от заповедьта за отмнението на заповедта за 
отстранението. 

И понеже началниците твърде често отказват по най-различни съображения да 
издадатъ такава заповед, правото на заинтересованите служители се атрофира. И затова 
ние си позволяваме да направим следните две препоръки: 

1. Към началниците – да престанат да създават изкуствени пречки и мъчнотии за 
упражняването на едно осветено от закона право; 

2, Към бюджето-контролните органи – да не изискват представянето на заповед 
за отменение на първата заповед за отстранението, тъй като отстранението е отпаднало 
с факта на прекратяване на делото или с издаването на оправдателната присада. 

 
ЗАПЛАТА НА ОТСТРАНЕН УВОЛНЕН СЛУЖИТЕЛ 

В р. № 315/1929 г., Върх. адм. съд, ОС (у Гендо Цукев, том I, с. 339) разсъждава 
така: 

‒ „Не може да се оспорва правото на началството да уволни от служба 
отстранения служител. Ако то има право да уволнява неотстранени служители, толкова 
повече има право да уволнява отстранени вследствие на възбудено углавно преследване 
служители. Щом отстраненият служител е бил уволнен преди оправдаването му, той 
няма право на заплата за 6 месеца от отстранението му. Това право имат, след 
оправдаването им, само неуволнените отстранени служители“. 
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Ние вече направихме своите бележки по това право на началството. Що се 
отнася пък до правото на заплатата на уволнените отстранени служители, трябва да 
подчертаем, че поне за времето от заповедьта на отстранението до заповедта за 
уволнението, тия служители имат право на заплата. С факта, че отстраненият служител 
е уволнен впоследствие, той не губи правото на заплата за времето на отстранението, 
стига то да не е продължило повече от 6 месеца и да е последвало прекратяване на 
углавното дело или оправдателна присъда по него. 

 
Б. ОТСТРАНЕНИЕ ПОРАДИ ДИСЦИПЛИНАРНО ПРЕСЛЕДВАНЕ 

 
То се урежда с второто изречение на ал. 1 от чл. 82 от Закона за държавните 

служители. 
В отличие от отстранението поради възбудено углавно преследване, това 

отстранение е предписано в открита факултативна форма. Текстът гласи: 
„Също и за деяния, извършени от държавен служител по букви В, Г,Д, Е и И на 

предшествуващия член, надлежният министър може да отстрани служителя временно 
до произнасяне на дисциплинарния съветъ“. 

Деянията, квалифицирани като дисциплинарни провинения, водещи до 
уволнения по дисциплинарен ред, са изредени в чл. 81 от същия закон и са на брой 
точно единадесет (от буква А до буква Л). Законът, обаче, не позволява отстранението 
от длъжност освен за пет от тия дисциплинарни провинения, а именно: за ония 
споменати въ букви В, Г,Д, Е и И на чл. 81. Тия дисциплинарни провинения са: 

в) явно лошо поведение, пиянство и незаконно съжителство; 
г) използуване службата за лични облаги; 
д) издаване служебни тайни; 
е) непокорство, непристойно държане или злословие спрямо прякото началство 

или надлежния министър, и 
и) активно участие в политически агитации или манифестации. 
И тъй, само за тези дисциплинарни провинения служителят може да бъде 

отстранен от длъжност; за всички други шест дисциплинарни провинения 
отстранението не се допуска. 

Докато отстранението поради възбудено углавно преследване става от 
началника, който е назначил служителя, отстранението поради възбудено 
дисциплинарно преследване, става не от началника, а само от надлежния министър. 

При това отстранението поради дисциплинарно провинение не може да 
продължи повече от момента на произнасяне на дисциплинарния съветъ Ако 
последният издаде осъдителна присъда, отстранението престава и се обръща в 
уволнение. Ако обаче дисциплинарният съвет прекрати преписката или издаде 
оправдателна присъда, отстранението отпада и загубва всякакво действие и не 
произвежда никакви правни последици във вреда на отстранения, като възстановява 
всичките му права и задължения над длъжността и службата му. Ние вече изтъкнахме 
на друго място, че отстраненият поради дисциплинарно взискане служител не губи 
правото си на заплата. 

Една друга разлика между отстранените поради дисциплинарно взискане и 
отстранените поради възбудено углавно преследване се хвърля на очи. Тая разлика се 
състои в следното: 

Докато първите, след осъждането им с присъда от дисциплинарния съвет, се 
уволняват не от датата на отстранението, а от датата на заповедта за уволнението (или 
от датата на присъдата на дисциплинарния съвет), вторите, след осъждането им с 
присъда на углавния съд, се уволняват от деня на отстранението им. 
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Тук трябва дебело да подчертаем, че това отстранение предполага непременно 
наличността на възбудено дисциплинарно преследване, по което да се произнесе 
специалният дисциплинарен съвет. За големо съжаление, и до днес чл. 77, който 
предвижда учредяването на дисциплинарни съвети при всички административни 
ведомства, стои неприложен и мъртъв по вина на самата върховна администрация. Но 
от това, че липсват дисциплинарни съвети, не бива остранението, за което е думата, да 
се извършва и без наличността на каквато и да било дисциплинарна преписка, без 
проверка и без да се изискват обясненията, възраженията и доказателствата на 
засегнатия служител. 

 
В. ОТСТРАНЕНИЕ ПОРАДИ ЗАДЪРЖАНЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЗАТВОР 
 
То се урежда от ал. 2 на чл. 82 от Закона за държавните служители. 
Ако държавният служител бъде задържан в предварителен затвор, началникът 

му веднага го отстранява временно от длъжност. Отстранението трае до свършването 
на углавното преследване. През това време на отстранения не се плаща заплата. 

Тук отстранението става направо от началника. То е чисто админастративно 
отстранение и се произнася веднага и задължително. Щом научи за задържането на 
служителя в предварителень затворъ, началникът е длъжен още същия ден, веднага и 
без всякаква забава да произнесе отстранението. Законът казва „началникът“, без да 
добавя думите „който е назначил служителя на служба“. А от това трябва да се 
заключи, че не само началникът, който е назначил задържания служител, но и неговият 
пряк началник е длъжен веднага да отстрани фактически служителя от длъжността, 
като му отнеме всякакво право да действа, пряко или косвено, само или чрезъ другиго, 
устно или писмено, като длъжностно лице. 

В тоя случай отстранението трае до свършване на углавното преследване. Тук се 
налагатъ някои разяснения, тъй като много са чести случаите, когато чиновници 
попадат в предварителенъ затвор, безъ всякаква вина и с една извънредна бързина, 
особено в изключителни	 времена, когато наказателната и полицейска репресия се 
налагат съ неудържима и непредотвратима сила. Тъй например, в стремежа си да 
охрани някой висш държавен или правосъден интерес (вземаме най-добрия случай), 
полицейската или следствената власт предприемат масови задържания в предварителен 
затвор. Между задържаните попадат и чиновници. Очевидно налице съ условията за 
отстранението на тия чиновници. В резултат, подозрените чиновници се пущат на 
свобода, без да бъде възбудено углавно преследване противъ тях. При едно превратно 
тълкувание на закона, на такива служители не се плаща заплата за времето, през което 
са били отстранени. А това е неправилно, защото престояването им в предварителен 
арестъ предполага възбуждане на углавно преследване. Ако такова не е било никога 
възбудено против отстранения служител, времето, прекарано въ. Предварителенъ. 
затвор е една беда, която, като е повлякла отстранението, не бива да повлича 
неплащане на заплатата. 

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 
 
И трите категории отстранени служители (поради възбудено углавно 

преследване, поради дисциплинарно взискание или задържане в предварителен затвор), 
докато продължава отстраненението, губят всички права, компетентности и 
правоимащия, които произхождат от заеманата от тях по-рано длъжность. 

Те не могат да вършат никаква работа по службата си, не могат да издават 
никакви актове и разпореждания по служба, не могат да издаватъ никакви документи, 
преписи или книжа по службата, нито да решават, подписват или изготвят каквито и да 
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било преписки и книжа във връзка със службата. И затова всички издадени от тях през 
време на отстранението им актове са абсолютно нищожни и несъществуващи и не 
могат да произведат никакво правно действие. 


