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ПРЕДГОВОР

Настоящият сборник съдържа текстове, изготвени от съдии от раз-
лични български съдилища. Текстовете се отнасят до различни аспекти от 
администрирането на съдебната власт, като обединяващо е намерението 
на авторите да идентифицират съществуващите проблеми, функция на 
действащата нормативна уредба или на практиката по приложението й, 
като посочат и възможни решения за преодоляване на тези проблеми. Зна-
чителна част от сборника е посветена на функционирането на районния 
съд – основен първоинстанционен съдебен орган в България. Темите по 
организацията на дейността на районните съдилища, функциите и устрой-
ството им, както и работата на службите в тях, са дело на съдия Розалина 
Ботева от Софийски районен съд (СРС) и на дългогодишния бивш предсе-
дател на Районен съд Нови пазар Галина Иванова. Именно практическият 
опит авторите предпоставя конкретното значение на написаното от тях за 
съдиите, ангажирани в управлението на съдилищата. 

Управлението на съдилищата обхваща само един от аспектите на ад-
министрирането на съдебната власт, поради което друга тема от сборника 
разглежда дейността на Висшия съдебен съвет. Тя е разработена от съди-
ята от Софийски апелативен съд Калин Калпакчиев, който в последните 
пет години е член на ВСС и в този смисъл не само теоретично е подходил 
при съставянето на своя текст. С отделен акцент върху една от функциите 
на съдебния съвет, а именно тази по дисциплинарното наказване на ма-
гистратите, е друга тема от сборника, чиито автор е съдия Васил Петров от 
СРС. Съдия Петров има научни постижения в областта на административ-
ното право и неговият текст представлява принос в не много изследваната 
теоретично материя за дисциплинарния процес по отношение на съдии, 
прокурори и следователи. 

Този сборник е написан от съдии за съдии и се надяваме, че тези, 
които го прочетат, ще станат по-съпричастни към необходимите общи уси-
лия управлението на съдебната власт да се подобри.

Атанас Атанасов,  
съдия в Софийски градски съд, председател на Управителния 
съвет на Съюза на съдиите в България
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АПК – Административнопроцесуален кодекс

ВАС – Върховен административен съд

ВКС – Върховен касационен съд

ВСС – Висш съдебен съвет

ДВ – Държавен вестник

ЕС – Европейски съюз

ЗСВ – Закон за съдебната власт

КПА – Комисия по предложенията и атестирането при ВСС

КРБ – Конституция на Република България

КС – Конституционен съд

ПАС – Правилник за администрацията на съдилищата

адм. д. – административно дело

г.д. – гражданско дело

о. – отделение
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СТРУКТУРА И АДМИНИСТРИРАНЕ  
НА РАЙОННИЯ СЪД КАТО ОСНОВЕН  

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Розалина Ботева1

I. Въведение 

Съгласно разпоредбата на чл. 119, ал. 1 КРБ правораздаването се 
осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен 
съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища, а структурата на 
прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата (чл. 126, ал. 1 от 
КРБ).

Законът за съдебната власт урежда подробно видовете съдилища. 
Според чл. 61, ал. 1 ЗСВ съдилищата са районни, окръжни, администра-
тивни, военни, апелативни, специализиран наказателен съд, апелативен 
специализиран наказателен съд, Върховен касационен съд (ВКС) и Върхо-
вен административен съд (ВАС). 

Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 7 ЗСВ броят, съдебните райони и седали-
щата на районните, окръжните, административните и апелативните съди-
лища се определя от пленума на Висшия съдебен съвет по предложение 
на съдийската колегия след съгласуване с министъра на правосъдието или 
по предложение на министъра на правосъдието, като районите не съвпа-
дат с административно-териториалното деление на страната. Възможно е 
съдебният район да обхване няколко общини. Поначало ЗСВ не изисква 
изрично съдебните райони да следват административно-териториалното 
деление на страната, но в практиката почти няма изключение (изключение 
е община Тополовград, която е в границите на област Хасково, но район-
ният съд е част от съдебния район на Окръжен съд – гр. Ямбол). По пра-
вило територията на 28-те  области съвпада с тази  на съдебните райони. 
Когато се говори за съдебна карта, това е един от важните въпроси. Изход-

1 съдия в Софийски районен съд
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ната основа, при която се очертава съдебната инфраструктура, следва да 
изхожда от задълбочено познание за факторите, които определят ролята и 
значението на съдилищата в регионите, така че да се достигне до идеята 
за самостоятелна, различна от административната, съдебна карта. Защо-
то актуалната съдебна карта в голяма степен е пряка функция на админи-
стративното деление, като това положение е исторически обусловено, но 
следва да бъде внимателно преосмислено. Целите, които следва да бъдат 
формулирани при определяне на мястото на районните съдилища, освен 
свързани с правосъдието и гарантирането на правото на гражданите на 
достъп до съд, следва да държат сметка и за социалното, културното и ико-
номическото развитие на съответните общности и значението на местния 
съд в тези насоки.

Разпоредбата на чл. 37 ЗСВ (ДВ, бр. 59 от 22.07.1994г., отм. бр. 64 от 
7.08.2007г.) регламентира, че броят, съдебните райони и седалищата на ра-
йонните, окръжните, военните и апелативните съдилища се определят от 
ВСС. При действието на Закона за устройство на съдилищата (ЗУС) (ДВ, 
бр. 23 от 19.03.1976 г) районите и седалищата на районните, окръжните и 
военните съдилища се определят от Държавния съвет.

Броят на съдиите се определя от пленума на ВСС, съобразно степен-
та на натовареност – по предложение на една от колегиите след съгласу-
ване с административните ръководители на органите на съдебната власт 
- чл. 30, ал. 2, т. 8 ЗСВ. С определение № 10830 от 17.07.2013 г. на ВАС по 
адм. д. № 9454/2013 г., 5-членен с-в, се приема, че решенията на ВСС по 
чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗСВ (сега чл. 30, ал. 2, т. 8 ЗСВ), с които се определят 
броя на съдиите, прокурорите и следователите по съдилища, прокурату-
ри и следствени органи съобразно степента на натовареност и се разкри-
ват или съкращават щатни бройки, не създават права или задължения за 
правните субекти, поради което не могат да бъдат възприети като админи-
стративни актове по смисъла на АПК. По своята правна природа това са 
вътрешно-служебни актове, с които се осъществява общото ръководство в 
съдебната система, което съгласно Конституцията и ЗСВ е прерогатив на 
ВСС. Обратното становище е застъпено в решение № 14293 от 1.12.2014 г. 
на ВАС по адм. д. № 11921/2014 г., VI о., с което жалбата на председател на 
съд е разгледана по същество. Предмет на оспорване по делото е решение 
на ВСС, с което е съкратена незаета щатна длъжност „съдия“ в Апелативен 
специализиран наказателен съд, чиято щатна численост е намалена от 12 
на 11 броя. Мотивите за вземане на решението са ниската натовареност по 
щат съгласно справка от 19.06.2014 г., според която броят на делата, раз-
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глеждани от Апелативен специализиран наказателен съд е 2.75 при средна 
за страната – 6.09 и броят на свършените дела е 2.60 при средна за стра-
ната – 5.34. При тези данни и с оглед необходимостта да се оптимизират 
щатовете в съдебната система е прието за целесъобразно от Комисията по 
предложенията и атестирането да бъде съкратена една длъжност за съдия и 
разкрита друга в друго звено на съдебната власт – Софийски градски съд, с 
висока натовареност по щат. Висшият съдебен съвет е възприел мотивите 
на КПА и е отхвърлил възраженията на председателя на Апелативния спе-
циализиран наказателен съд, включително и това, че няма да може да фор-
мира състави по разглежданите дела при намаляване на броя на съдиите и 
в крайна сметка не може да бъде осигурено нормалното функциониране на 
съда в изпълнение на основната му дейност – осъществяване на въззивен 
контрол върху актовете на първостепенния съд – Специализирания нака-
зателен съд. Върховният административен съд е приел, че е наложително 
количествените показатели на Апелативния специализиран наказателен 
съд, при сравнението им с тези на останалите апелативни съдилища, да 
бъдат обсъдени във връзка с особеностите на разглежданите дела и съдо-
производството пред този съд. Следва да бъде преценено има ли качестве-
на разлика с оглед фактическа и правна сложност на делата, разглеждани 
от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) и как тя следва 
да бъде отчетена. Като е приел, че ВСС е взел решение за съкращаване на 
длъжност в границите на количествените статистически показатели без да 
отчете качествените особености на конкретното звено на съдебната власт, 
съдът е отменил решението на ВСС. Срещу постановеното решение е по-
дадена касационна жалба, по която е образувано адм.д. № 631 по описа 
за 2015 г. на ВАС, петчленен състав, втора колегия. С решение № 3891 от 
07.04.2015 г., постановено по цитираното дело, решението на тричленния 
състав е оставено в сила. Върховният административен съд е приел, че в 
разпоредбата на чл. 30, ал. 1 ЗСВ (сега чл. 30, ал. 2 ЗСВ) е предвидено, 
че за осъществяване на правомощията си, определени от Конституцията, 
ВСС извършва дейностите, изброени в т. т. 1-18 (сега т.т. 1- 20), като в т. 3 
(сега т. 8), посочена като правно основание за постановяване на оспорено-
то решение на ВСС, е предвидено, че ВСС определя броя на съдиите, про-
курорите и следователите по съдилища, прокуратури и следствени органи, 
съобразно степента на натовареност – по предложение на или след съгла-
суване с административните ръководители на органите на съдебната власт, 
а за прокурорите и следователите – и с главния прокурор, като може да раз-
крива нови и да съкращава незаети длъжности. Предвид съдържанието на 
тази разпоредба, е възприет изводът, че същественото за преценката относ-
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но законосъобразността на оспореното пред съда решение за съкращаване 
на броя на съдиите в АСНС е дали това решение съответства на законово 
регламентираното изискване броят на съдиите да е съобразен със степента 
на натовареност на този съд. 

В ЗСВ не е дадено определение за понятието „степен на натоваре-
ност”, не са дефинирани и примерни критерии, показатели или изобщо 
някакви измерители, които да бъдат взети предвид при определянето на 
степента на натовареност. Въпреки че с разпоредбата на чл. 209а ЗСВ е 
предвидено задължение на ВСС в наредба за показателите и методика за 
атестиране на магистрати да определи и критерии за отчитане на степента 
на натовареност на органите на съдебната власт, такива критерии не са 
били приети преди обявяване на разпоредбата за противоконституционна 
с решение № 10/2010 г. на Конституционния съд, обн. ДВ, бр. 93/2011 г. 

Към настоящия момент действа разпоредбата на чл. 209б ЗСВ (Нов 
– ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.), съгласно която Пленумът на 
Висшия съдебен съвет, по предложение на съответната колегия, приема 
наредба за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчи-
тане на степента на натовареност на съдии, прокурори и следователи и на 
административните ръководители и техните заместници, както и за реда 
за провеждане на атестирането. Следва да се посочи, че правомощието на 
ВСС да определи такива критерии или система (методика) за отчитане на 
степента на натовареност на органите на съдебната власт не е отпаднало в 
периода от влизане в сила на решението на КС до приемането на разпоред-
бата на чл. 209б ЗСВ, тъй като то е имплицитно включено в други, изрично 
регламентирани правомощия на Съвета. От степента на натовареност на 
органите на съдебната власт е обусловено законосъобразното упражняване 
на правомощията на ВСС, предвидени в чл. 30, ал. 2, т.т. 7 и 8, чл. 198, ал. 
2, т. 4, чл. 233, ал. 6, чл. 244, чл. 341, ал. 2 ЗСВ, тъй като във всички избро-
ени случаи ВСС следва да упражнява съответното си правомощие, след 
като отчете степента на натовареност на органа на съдебната власт. 

На ВСС е възложено задължението да определи степента на нато-
вареност на органите на съдебната власт като необходимо условие за оп-
ределянето на броя на съдиите, прокурорите, следователите в съответния 
орган на съдебната власт, съгласно правомощието му по чл. 30, ал. 1, т. 8 
ЗСВ.  Затова именно ВСС следва както да изясни какво включва понятието 
„степен на натовареност“ на орган на съдебната власт, както и да определи 
тази степен на натовареност, т. е. да създаде степенувана система, която да 
отчита по обективни, реални и единни критерии натовареността на орга-
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ните на съдебната власт. Наред с това критериите за преценка на степента 
на натовареност (след като бъдат изяснени и определени) следва да бъдат 
оповестени, за да се доведат до знанието на съответните органи на съдеб-
ната власт и по този начин да се гарантира спазването на принципите на 
съразмерност, истинност, равенство при упражняване на предоставените 
със закон административни правомощия на ВСС.

С решение по Протокол № 62 от 16.12.2015 г. ВСС е приел Правила 
за оценка натовареността на съдиите, изменени с решение по Протокол № 
29 от 20.12.2016г. на съдийската колегия на ВСС, които влизат в сила от 
01.04.2016 г. Моделът за оценка на натовареността залага базова стойност 
за годишна натовареност на съдия, като приема, че той разполага с 252 ра-
ботни дни или 1600 работни часа годишно, равни на 100 пункта. Допуска 
се, че нормалната натовареност е между 70 и 110 пункта (в първоначалната 
редакция- 130 пункта), като под има 70 пункта - ниска натовареност, над 
110 пункта - висока, а над 180 пункта - свръхвисока натовареност. Прави-
лата се прилагат заедно със специално създадената централизирана Сис-
тема за изчисляване на натовареността на съдиите (СИНС). След изтичане 
на едногодишен период на приложение на Правилата Съдийската колегия 
приема анализ на данните, събрани чрез СИНС- § 11 (1) ПЗР Правилата. 
Към настоящия момент предвидения в посочената разпоредба срок не е из-
текъл и не е изготвен анализ на данните, събрани чрез системата, нито съ-
дийската колегия на ВСС се е произнесла за достоверността на системата.

При действието на ЗСВ (отм.) определянето на състава на съдебната 
власт отново е в правомощията на ВСС.

Съгласно ЗУС (отм.), броят на съдиите от районните, окръжните и 
военните съдилища се определя от Народното събрание, а между сесиите 
- от Държавния съвет- чл. 70 ЗУС (отм.). Законът предвижда избор от На-
родното събрание за всички съдии с мандат от 5 години.

II. Районият съд – общ и основен първоинстанционен съд

Районният съд (РС) е общ първоинстанционен съд. Предметната 
подсъдност на районните съдилища не е изчерпателно изброена. РС раз-
глежда дела, които не са предоставени със специален закон в компетент-
ността на окръжния съд като първа инстанция.

РС е общ първоинстанционен съд и по наказателни дела – предмет-
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ната подсъдност е посочена в чл. 35 НПК. В този текст от процесуалния 
закон изчерпателно са изброени престъпленията, за които първоинстан-
ционен е окръжният съд. За всички останали престъпления компетентен е 
районният съд като основен първоинстанционен съд.

По силата на ЗАНН районният съд е компетентен да разглежда всич-
ки жалби против наказателни постановления, с които се реализира адми-
нистративнонаказателна отговорност.  

В системата на общите съдилища като първа инстанция могат да 
действат както районният съд, така  и окръжният съд.

Районният съд е действа само като първоинстанционен съд. Районни-
те съдилища правораздават по граждански, наказателни и административно-
наказателни дела. РС е посочен като приемащ орган от българската държава 
в производства по регламенти в областта на Международното частно право 
на Европейския съюз – Регламент № 1393/ 2007 на Европейския парламент и 
Съвета относно връчването в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни 
документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) №1348/2000 на Съвета; Регламент на Съвета (ЕО) 
№ 1206/2001 от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища 
на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или 
търговски дела; Регламент на Съвета 861/2007 от 11 юли 2007 г. за създаване 
на европейска процедура за искове с малък материален интерес, Регламент 
(ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012г. от-
носно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението 
на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта 
на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за на-
следство (ОВ, L 201/107 ОТ 27 юли 2012 г.)

III. Структура, състав и администриране на районния съд.

Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател – чл. 
77, ал. 1 ЗСВ. 

Съгласно разпоредбата на чл. 77, ал. 2 ЗСВ в районния съд могат да 
се създават отделения. Диспозитивният характер на посочената разпоред-
ба налага извод, че законът предвижда факултативна възможност за съз-
даване на отделения. В този случай структурата на районния съд обхваща 
състави, които разглеждат отделни дела и отделения, в които се включват 
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няколко състава. Създаването на отделения е възможно при по-голяма чис-
леност на съдиите. Посредством отделенията се осъществява специализа-
ция на съдиите по съответна категория дела. Специализация по категория 
дела е удачна при съдилища с повече съдии. Създаването на отделения 
спомага за повишаване на квалификацията на съдиите и подобряване ор-
ганизацията на работата в съда. Аналогична разпоредба се съдържа и в 
отменения ЗУС (чл. 19), съгласно която „В районни съдилища с повече 
съдии може да се въведе специализация на съдиите по материя.” Специа-
лизацията по материя е възможна в съдилища с достатъчен брой съдии, 
но също е резултат на правни традиции. Въвеждането на специализация 
на съдиите е възможност за повишаване на качеството и ефективността на 
праводсъдието. В съдилищата с минимален състав на съдиите специали-
зацията е невъзможна, тъй като видовете дела и техният брой не могат да 
осигурят равномерно натоварване между съдиите, в случай че се извърши 
профилиране по материя. 

IV. Председател на районния съд

Понятието административен ръководител е регламентирано в Кон-
ституцията със създаването на нова алинея на чл. 129 през 2003 г. с цел да се 
преустанови несменяемостта на едни и същи лица на ръководна длъжност. 
Председателят на съда е мандатна длъжност. Съгласно цитираната разпо-
редба, административните ръководители в органите на съдебната власт, с 
изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя 
на Върховния административен съд и главния прокурор, се назначават на 
ръководната длъжност за срок от пет години с право на повторно назнача-
ване. Промяната е предхождана от текст с аналогично съдържание в ЗСВ 
(отм.) – чл. 125а, ал. 5. Тази разпоредба е станала повод Контитуционният 
съд да се произнесе с Решение № 13 от 16.12.2002 г. на КС на РБ по конст. 
д. № 17/2002 г., с което е прието, че тя е противоконституционна. Мотивите 
на съда са, че основният закон не прави никакво деление на магистратите 
на „обикновени“ и „ръководни“. Всички съдии, прокурори и следователи 
имат общ статут по отношение на несменяемостта, което осигурява ста-
билност на съдебната система. Този конституционен принцип изключва 
въвеждането на мандатност на определена категория магистрати, която да 
породи смяната на съдии, прокурори и следователи от длъжността, която 
заемат (до това практически водят посочените по-горе разпоредби). Из-
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ключение Конституцията допуска само по отношение на председателите 
на Върховния касационен и Върховния административен съд и главния 
прокурор - чл. 129, ал. 2 от основния закон. Ограничителното тълкуване е 
преодоляно посредством посоченото изменение в Конституцията.

Следва да бъде отбелязано особеното мнение към посоченото ре-
шение, съгласно което няма конституционна пречка със закон да бъде въ-
веден мандат за длъжности, непредвидени в Конституцията. В Решение 
№ 33/1998 г. Конституционният съд е стигнал до извода, че няма консти-
туционна разпоредба, която да изключва възможността мандат да имат и 
други органи, освен посочените в Конституцията. Законът не засяга ма-
гистратите в това им качество и не ги освобождава от длъжност, а пред-
вижда единствено провеждане на общи събрания по чл. 30, ал. 1 ЗСВ 
(отм.), последвани от предвидената в закона процедура по чл. 30, ал. 2 - 8 
от същия закон.

Административните ръководители имат мандат, тъй като техните 
функции и правомощия на ръководители не са част от правораздавателна-
та дейност. 

Същата разпоредба е станала повод и за последващо произнасяне на 
Конституционния съд. Предмет на делото е била разпоредбата на чл. 125а, 
ал. 8, изр. 2 ЗСВ (отм.) „До встъпването в длъжност на нов администра-
тивен ръководител досегашният продължава да изпълнява длъжността”. 
С решение № 1 от 7.03.2006 г. на КС на РБ по конст. д. № 8/2005 г. раз-
поредбата, в посочената част, е била обявена за противоконституционна. 
Прието е, че с изменението на чл. 129, ал. 3 от Конституцията (ДВ, бр. 85 
от 2003 г.) са уредени едни и същи основания за освобождаване от длъж-
ност на всички административни ръководители в съдебната власт, от което 
без съмнение следва изводът, че конституционният законодател третира 
председателите на върховните съдилища и главния прокурор еднакво с ос-
таналите административни ръководители в съдебната власт. За тях също е 
необходимо правомощията им да бъдат ограничени с изтичане на срока на 
мандатите им. Член 125а, ал. 8, изр. второ противоречи на чл. 129, ал. 5 от 
Конституцията поради това, че допуска административният ръководител 
да продължи да изпълнява ръководната длъжност до встъпване на неговия 
приемник.

Възможността за повторно назначаване на административните ръ-
ководители в съдебната власт, с изключение на тези по чл. 129, ал. 2 от 
Конституцията не дава основание за друго решение относно конституцио-
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носъобразността на оспорената разпоредба, тъй като правомощията на ор-
гана се изчерпват с изтичане на мандата.   

Правомощията на председателя на районния съд са регламентирани 
в ЗСВ- чл. 80. Когато отсъства, той се замества от заместник–председател 
по линията на старшинството. 

Правомощията на председателя могат да се разделят условно на ад-
министративни и организационни функции. 

Административните функции на председателя се изразяват в изгот-
вяне на справки, доклади и обобщена информация за дейността на съда. 

Председателят на съда има компетенции по отношение на съдебните 
служители. Той назначава и освобождава съдебните служители.

Председателят има компетенции и по отношение на държавните съ-
дебни изпълнители и на съдиите по вписванията.

Втората група правомощия на председателя са организационните 
функции. Издаваните от председателя актове при изпълнение правомощи-
ето, предвидено в разпоредбата на чл. 80, ал. 1 ЗСВ – да осъществява общо 
организационно или административно ръководство, могат да бъдат инди-
видуални административни актове и такива с организационен характер.

Към първата група спадат тези актове, които засягат права, свободи 
или законни интереси на адресатите. Изпълнявайки вменените му със ЗСВ 
задължения да осъществява общо организационното и административно 
ръководство на съда, председателят разполага с право на преценка как по 
най-оптимален начин, в рамките, установени от закона, да организира ра-
ботата на съдебните служби, съобразно конкретно възникналите нужди. 
Така, допустимо е през времето, когато се извършва инвентаризация, дос-
тъпът на граждани в деловодството на съда да бъде ограничен. Индивиду-
ални административни по характера си са и актовете, издадени по ЗДОИ, 
когато председателят не е делегирал правомощията си и не е възложил 
функциите на служител по предоставяне на достъп до обществена инфор-
мация на друго лице. Белезите на индивидуален административен акт по 
смисъла на чл. 21 АПК притежават и заповедите на председателя, с които 
се определя размер на допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) на 
съдии и съдебни служители, респективно се отказва плащането на такова. 
По-целесъобразно от гледна точка на доброто управление и за защита не-
зависимостта на индивидуалните съдии е критериите за заплащането на 
ДТВ да бъдат определени в нормативен акт, като по този начин се сведе до 
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минимум възможността за индивидуална преценка на административния 
ръководител. По този начин ще се избегнат липсата на критерии и яснота 
относно начина, по който е определен размерът на ДТВ, респективно от-
казът да бъде платен такъв, без да се нарушава принципът на целесъобраз-
ност при определяне конкретния размер на същото.

Общото събрание на районния съд не притежава компетентност да 
се произнася по въпроси, касаещи основания за отвод по чл. 22 ГПК. В 
т.см. и председателят на съда не може да издаде заповед, с която да из-
ключи изначално определен съдия от разпределението на определени дела. 
Председателят не притежава йерархична власт по отношение на работе-
щите в съда съдии. Заповед в този смисъл подлежи на оспорване по съде-
бен ред. (в т.см. определение № 10953 от 21.10.2015 г. на ВАС по адм. д. № 
10567/2015 г.)

Заповедта на председателя на съда, с която е наредено да се извърши 
промяна в настройките в системата за случайно разпределение на дела, 
като същата бъде нулирана и натовареността на административния ръко-
водител бъде променена по видове, е индивидуален административен акт 
и подлежи на оспорване. Със заповедта се засяга правото на останалите 
съдии, в частност на оспорващите, на равномерна натовареност при при-
лагане на принципа на случайното разпределение. В т.см. определение № 
14303 от 30.12.2015 г. на ВАС по адм. д. № 10566/2015 г., VI о. Заповед с 
подобно съдържание противоречи и на чл. 79, ал. 2, т.9 ЗСВ.

V. За дисциплинарната власт на председателя на съда по 
отношение на съдиите.

Следва да бъде анализирана разпоредбата на чл. 327 ЗСВ, съгласно 
която  „Административният ръководител може да обръща внимание на съ-
диите, прокурорите и следователите за допуснатите от тях нарушения по 
образуването и движението на делата или по организацията на работата 
им, за което уведомява съответната колегия на Висшия съдебен съвет. ” 
Посочената разпоредба следва да бъде разглеждана във връзка с тази на чл. 
80, ал. 1, т. 13 ЗСВ, съгласно която председателят „в края на всяко шестме-
сечие предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет обобщена 
информация за образуването, движението и приключването на делата на 
съдиите, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстан-
ции, а на министъра на правосъдието – информация за образуването, дви-
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жението и приключването на преписките и делата на държавните съдебни 
изпълнители и на съдиите по вписванията.“

  Заповедите по чл. 327 ЗСВ подлежат на съдебен контрол, като оспор-
ването на обективираната в тях мярка следва да бъде разгледано като оспорва-
не на индивидуален административен акт. Обръщането на внимание изисква 
доказване на нарушение на служебните задължения – деяние и вина на ма-
гистрата и прилагането му носи неблагоприятни последици за същия. Запове-
дта по чл. 327 ЗСВ не само засяга доброто професионално име на адресата, но 
и рефлектира пряко на възможностите за кариерно израстване на съдията във 
връзка с оценката на професионалните и деловите му качества при участие в 
конкурс за повишаване или преместване в органите на съдебната власт, при 
което се извършва атестиране от Висшия съдебен съвет, както и при повиша-
ване в ранг на място. В този смисъл е тълкуването, дадено с Решение № 6932 
от 22.05.2014 г. на ВАС по адм. д. № 2585/2014 г., VI отделение.

 Следващата категория актове съставляват тези, които имат органи-
зационен характер и са издадени в пределите на правомощията на пред-
седателя на съда да осъществява административно ръководство. Органи-
зацията на пряката правосъдна дейност в структурите на съдебната власт 
е прерогатив на председателя – чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Съгласно чл. 80, ал. 
2 ЗСВ разпорежданията на председателя във връзка с организацията на 
работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него. 
Съдиите са длъжни да изпълняват възложените от председателя им задачи 
във връзка с организацията на работата на съда.

Според чл. 2, ал. 2, т. 3 АПК, извън обхвата на този кодекс са актове-
те, с които се създават права или задължения на органи, подчинени на ор-
гана, издал акта, освен ако с тях се засягат права, свободи или законни ин-
тереси на граждани. В административно отношение съдията е подчинен на 
председателя на съда. За обезпечаване ефективността на това правомощие, 
в ал. 2 на чл. 80 ЗСВ е регламентирано, че разпорежданията на председате-
ля във връзка с организацията на работа в съда са задължителни за всички 
съдии и служители в него. Затова отказът на административен ръководител 
на орган на съдебната власт по смисъла на чл. 167 ЗСВ да разреши полз-
ването на платен годишен отпуск на магистрат не съставлява индивидуа-
лен административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК.  Волеизявлението 
(респ. непроизнасянето в срок по подобно искане) не е постановено въз ос-
нова на административноправна норма и поради това не може да възникне, 
да се развие или прекрати административно правоотношение, ето защо не 
може да бъде характеризирано и като административен акт. Вътрешнове-
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домствен характер има и заповедта на административния ръководител за 
командироване на магистрат за срок до 3 месеца. Не съставлява индивиду-
ален административен акт бездействието на административния ръководи-
тел по искане за възстановяване на дело. Мълчаливият отказ по смисъла на 
чл. 58, ал. 1 АПК по принцип съставлява законно презумирано отрицател-
но по съдържание волеизявление от страна на административния орган по 
отправеното до него искане за издаване на административен акт с конкрет-
но предписано съдържание, т. е. мълчалив отказ по чл. 145, ал. 2, т. 1, вр. 
чл. 58, ал. 1 АПК, е налице при неизпълнение в сроковете по чл. 57 АПК на 
задължение на административния орган да разгледа по същество отправе-
но до него искане.  Председателят на съда не е административен орган по 
смисъла на § 1, т. 1 ДР на АПК, а при липсата на задължение за произнася-
не по искането за възстановяване на дело, бездействието му не представля-
ва мълчалив отказ, т. к. срок за произнасяне въобще не започва да тече - чл. 
58, ал. 1, вр. чл. 57 АПК. Такъв характер има и заповедта на администра-
тивния ръководител, издадена с цел обезпечаване на случайното разпреде-
ление на делата, при съобразяване на Единната методика по приложение 
на принципа за случайното разпределение на делата. Вътрешноведомствен 
характер има  заповедта, с която се определя член на съдебния състав при 
невъзможност на член на състав да участва в делото, по което не е доклад-
чик; заповедта, с която се утвърждава график за дежурства; заповедта, с 
която се регламентира съставянето на различни регистри, напр. регистър 
на отводите, на обученията, в които вземат участие съдиите; с които се 
определя докладчик за изготвяне становище по тълкувателно дело на ВКС. 

Отказът на председателя на съда да издаде пълна деловодна справка 
за движението на заведените от лице дела не съставлява индивидуален ад-
министративен акт. Посоченият въпрос е бил предмет на разглеждане по 
адм. № 12104/2015 г. на ВАС, VI о. С определение № 11472 от 2.11.2015 
г. съдът е приел, че писмото има уведомителен характер и не препятства 
възможността на страната да извърши справка за заведените от нея дела 
лично на място в съда. Писмото не носи белезите на индивидуален адми-
нистративен акт, защото не е издадено от орган на администрацията и не 
засяга пряко законни права и интереси на молителя.

Не представлява индивидуален административен акт и не подлежи 
на оспорване заповедта на председателя, с която е разпоредено да се из-
иска доброволно съдия да изплати парична сума, която му е недължимо 
платена като сума за облекло - Определение № 2672 от 9.03.2016 г. на ВАС 
по адм. д. № 1131/2016 г., VI о. В определението е прието, че заповедта 
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не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 
АПК, тъй като не съдържа властническо волеизявление на администрати-
вен орган или на овластен със закон за това орган, с което да се засягат 
права, свободи или законни интереси на оспорващия, нито се създават 
задължения за него. Заповедта съдържа нареждане, което има за адресат 
служител или служители в администрацията на съда. Заповедта не създава 
задължение за съдията да върне посочената сума, нито може да послужи 
за основание за принудително събиране на сумата, а създава задължение 
само за съответния служител от администрацията на съда да поиска връ-
щане на сумата.  

Със ЗИДЗСВ е изменен чл. 80 ЗСВ (ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 
9.08.2016 г.), регламентиращ правомощията на председателя на РС, като 
са предвидени нови правомощия на председателя, които кореспондират с 
принципа на съдийското самоуправление и разбирането, че председателят 
е „пръв сред равни“. Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 2, т. 5, председа-
телят  предлага на общото събрание разпределението на съдиите по отде-
ления, когато има такива, а съгласно т. 6 с.р.- определя по предложение на 
общото събрание председателите на отделения, когато има такива, за срок 
5 години.

  В разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 4 ЗСВ е регламентирано задълже-
ние на председателите да разглеждат дела. 

  В ЗСВ липсва задължителна уредба на въпроса за натовареността, 
с която следва да работят председателите и заместник- председателите на 
съдилищата. В разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. 9 ЗСВ (нова – ДВ, бр. 62 от 
2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) е регламентирано правомощие на общото 
събрание на РС да приема правила за определяне на натовареността на 
председателя на съда, на неговите заместници, на председателите на отде-
ления, ако има такива, на съдиите от районния съд, които са натоварени с 
осъществяването на организационни функции, както и в случай на пред-
писание на здравните органи. С решението на ВСС по протокол № 25 от 1 
юли 2010 г. е препоръчано на административните ръководители на съди-
лищата да спазват процентно съотношение на индивидуална натовареност 
към общата натовареност на съда, определено съобразно инстанционните 
нива. Визираното решението на ВСС има препоръчителен характер, кое-
то обуславя съществуването на противоречива и разнопосочна практика 
по неговото приложение. Извън регулация е останала натовареността на 
заместник-председателите на съдилища. С решение по протокол № 22 от 
29.05.2014 г. на ВСС е определена минималната натовареност на админи-
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стративните ръководители и техните заместници, а именно: за районните 
съдилища: с щатна численост до 5 съдии и до 20 съдебни служители – 90% 
натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-пред-
седателите; с щатна численост над 5 до 10 съдии и над 20 до 35 съдебни 
служители – 80% натовареност на председателите и 90% натовареност на 
заместник-председателите; с щатна численост над 10 до 20 съдии и над 35 
до 60 съдебни служители – 70% натовареност на председателите и 90% 
натовареност на заместник-председателите; с щатна численост над 20 до 
35 съдии и над 60 до 80 съдебни служители – 60% натовареност на пред-
седателите и 80% натовареност на заместник-председателите; с щатна 
численост над 35 до 70 съдии и над 80 до 150 съдебни служители – 50% 
натовареност на председателите и 70% натовареност на заместник-пред-
седателите;  с щатна численост над 70 до 200 съдии и над 150 съдебни 
служители – 25% натовареност на председателите и 40% натовареност на 
заместник-председателите. Решението е със задължителен характер. Съ-
щото е предмет на оспорване по адм.д. № 9188/ 2014 г. на VІ о. на ВАС. 
По посоченото дело е постановено решение № 1675 от 16.02.2016 г. на 
ВАС по адм. д. № 9188/2014 г., VI о, с което е отхвърлена жалбата срещу 
решенията по т. 82.2.1, т. 82.2.2, т. 82.2.4 и т. 82.2.3 на протокол № 22 от 
заседанието на Висшия съдебен съвет, проведено на 29.05.2014 г., в част-
та, с която за административните ръководители и техните заместници на 
административните съдилища с щатна численост над 35 до 70 съдии и над 
90 до 170 съдебни служители се определя 30 % натовареност на председа-
телите и 60 % натовареност на заместник-председателите. С определение 
от 10.12.2014 г., постановено по същото дело, след установено от съдебния 
състав несъответствие на разпоредбата на чл. 16, ал. 1, изр. 2 ЗСВ в частта 
„осъществява управление на дейсността ù” с разпоредбата на чл. 117, ал. 
2, изр. 1 и чл. 130, ал. 6 Конституцията на РБ производството по делото е 
спряно до произнасяне на Конституционния съд. По искането на тричлен-
ния състав на ВАС пред Конституционния съд е образувано к.д. № 13 по 
описа за 2014 г. С определение от 20.01.2015г. по същото дело искането е 
допуснато за разглеждане по същество. С решение № 3 от 07.07.2015 г. е 
отхвърлено искането за установяване на противоконституционност на чл. 
16, ал. 1, изр. 2 в частта „и осъществява управление на дейността й”. Кон-
ституционният съд е приел, че макар да е орган на управление на съдебна-
та власт, отсъства каквато и да е субординация в отношенията ВСС– орга-
ни на съдебната власт, когато в качеството си на държавни органи съдиите 
осъществяват правосъдна дейност, прокурорите – надзора за законност, и 
следователите – разследването по наказателни дела. Такова е разбирането 
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и на КС, отразено в мотивите към Решение №10/2011 г. по к.д. № 6/2011 г., 
ДВ, бр. 93/2011 г., където се посочва, че „Той (ВСС) по Конституция няма 
управленски или ръководни правомощия по отношение съдиите, прокуро-
рите и следователите, които са независими при изпълнение на функциите 
си от останалите две власти и от Висшия съдебен съвет, като контролът 
върху актовете им се осъществява от по-горната инстанция“. В следващото 
Тълкувателно решение № 9/2014 г. по к.д. № 3/2014 г., ДВ, бр. 58/2014 г. 
отново е изведена функционалната независимост на органите на съдебната 
власт по отношение на ВСС – „Той (ВСС) по Конституция няма управлен-
ски или ръководни правомощия по отношение на съдиите, прокурорите 
и следователите, които са независими при изпълнение на функциите си.“ 
Законодателят, с оспорената разпоредба на чл. 16, ал. 1, изр. второ от ЗСВ, 
също така изключва от обсега на осъществяваното от ВСС управление 
онази част от дейността на органите на съдебната власт, която се гарантира 
от функционалната им независимост, т.е. дейностите по правораздаване и 
надзор за законност.

Със ЗСВ законодателят е създал първичната правна уредба на дей-
ността на ВСС (чл. 30, чл. 30а , чл. 31 ЗСВ), която в обобщен вид се свежда 
до кадрови, дисциплинарни, организационни, бюджетно-финансови, ръ-
ководни и контролни дейности. За осъществяването им с устройствения 
закон са въведени правомощия, които не са уредени на конституционно 
ниво, но са пряко свързани, произтичат от правомощията, определени в 
чл. 130, ал. 6 и ал. 7 КРБ. Така чрез правомощието по чл. 30, ал.1, т. 9 ЗСВ 
да анализира и отчита степента на натовареност на органите на съдебна-
та власт ВСС има възможност да взема адекватни управленски решения, 
свързани с правомощието му: да създава и закрива съдилища, да променя 
съдебни райони, да определя броя на съдиите, прокурорите и следователи-
те по съдилища и на тази основа да решава всички въпроси, които са свър-
зани с провеждането на кадровата политика в органите на съдебната власт, 
чието основание е правомощието по чл. 130, ал. 6, т. 1 от Конституцията. 
При всяка една от посочените видове дейности е налице изпълнение на 
функциите по управление на съдебната власт, които осъществява ВСС. 
При положение, че с Тълкувателно решение № 9/2014 г. по к.д. № 3/2014 
г., ДВ, бр. 58/2014 г. на ВСС е признато правомощие с правно основание 
чл. 133 КРБ да издава подзаконови нормативни актове в изпълнение на 
конституционните му функции по чл.130, ал. 6 от Конституцията, то това 
представлява типична управленска дейност, от чийто обхват е изключена 
функционалната независимост на органите на съдебната власт. Управлен-
ските правомощия на органите на съдебната власт, включително тези на 
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административните ръководители при осъществяване на неправораздава-
телна дейност, по никакъв начин не се накърняват от разпоредбата на чл. 
16 ЗСВ в оспорената част.

 Становището на Конституционния съд не може да бъде споделено. 
В разпоредбата на чл. 130, ал. 6 и ал. 7 от Конституцията са изброени пра-
вомощията на ВСС. Те се свеждат до кадрови (назначаване, повишаване, 
преместване и освобождаване от длъжност), ограничени организационни 
(организиране само на квалификацията на органите на съдебната власт), 
дисциплинарни правомощия и правомощия по приемане на проекта на 
бюджета на съдебната власт. Организационните и дисциплинарните пра-
вомощия са добавени по-късно, което е аргумент, че дори за най-малкото 
разширяване – с ограничени организационни правомощия по отношение 
на непряката правосъдна дейност на структурите на съдебната власт, е не-
обходимо изменение на Конституцията. 

ВСС е замислен от конституционния законодател като орган, който 
да осигури едновременно гаранции за квалифицирано и за свободно от 
политически предубеждения решаване на въпроса за назначаването и ос-
вобождаването на съдиите, прокурорите и следователите. 

Като кадрови и административен орган е приеман ВСС и в цялата 
досегашна практика на Конституционния съд (Решение № 3/1992 г. по к.д. 
№ 30/91 г.; Решение № 6 от 1993 г. по к.д. № 4/1993  г.; Решение № 3/1994 
г. по к. д. №1/94 г.; Решение № 8 от  1994 г. по к. д. № 9/94 г.; Решение № 
13 от 1996 г. по к. д. № 11/1996 г.;Решение № 1/1999 г. по к. д. № 34/98 г.;; 
Решение №2/2002 г. по к. д. № 2/2002 г.; Решение № 7/2006 г. по к.д. № 
6/2006 г.; Решение № 8/2007 г. по к.д. №5/2007 г.; Решение № 9 от  2011 г. 
по к. д. № 7/2011 г.; Решение № 10/2011 г. по к. д. № 6/2011 г.; Решение № 
9 от 2014 г. по к. д. № 3/2014 г.) 

В решение № 10 от 15.11.2011 г. по к. д. № 6/2011 г. е прието, че 
„Висшият съдебен съвет пряко обслужва функционирането на съдебната 
система, а не я ръководи, каквато е например ролята на Министерския съ-
вет в изпълнителната власт (…) Той по Конституция няма управленски или 
ръководни правомощия по отношение съдиите, прокурорите и следовате-
лите, които са независими при изпълнение на функциите си от останалите 
две власти и от Висшия съдебен съвет, като контролът върху актовете им 
се осъществява от по-горната инстанция“. 

Висшият съдебен съвет няма ръководни функции по отношение на 
съдиите, прокурорите и следователите. По отношение на органите на съ-
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дебна власт ВСС има единствено правомощията по чл. 130, ал. 6 т. 1-3 от 
Конституцията.

Недопустимо е със закон да се възлага „управление по същество” 
на съдебната власт. Затова Конституцията свежда управленския процес в 
съдебната власт до управление на човешкия ресурс: кадрова дейност (вкл. 
и дисциплинарната власт) и бюджетно управление. 

В решение № 8/2006 г. по к.д. № 7/2006 г. Конституционният съд е 
посочил, че “несъщинската правосъдна дейност по организацията и дей-
ността на съдилищата, прокурорските и следствени органи” е предоста-
вена за уреждане със закон (чл. 133 от Конституцията), като „богатата 
практика на Конституционния съд по този конституционен текст, разви-
тието на нормите в Закона за съдебната власт и традицията на съдебните 
закони в България показват, че под организация на съдебната дейност се 
разбира насрочването, движението и приключването на съдебните дела, 
прокурорските и следствени преписки”. Разпоредбата на чл. 133 отделя 
организацията и дейността на ВСС от дейността на съдилищата, на про-
курорските и следствените органи, което означава, че в конституционния 
модел структурите на съдебна власт, които ВСС администрира, също раз-
полагат с правомощия по администриране на т.нар. несъщинска право-
съдна дейност. 

Недопустимо е да бъдат възлагани нови функции на ВСС или дей-
ностите да са такива, че да ги превръщат от администриране в управление 
на дейността на органите на съдебната власт “по същество”, т.е. да влияят 
на пряката организация на правосъдната дейност. Именно такава намеса 
допуска изр. 2 на чл. 16, ал. 1 ЗСВ, тъй като предвижда “управление на 
дейността на съдебната власт”, а не управление на дейността на админи-
стративните структури в съдебната власт.

Разпоредбата на чл. 16, ал.1 ЗСВ, определяйки ВСС като орган, кой-
то осъществява управление на дейността на съдебната власт без да засяга 
независимостта на нейните органи, нарушава принципа за разделение на 
властите, като поставя в зависимост съдебната власт от законодателната.

В разпоредбата на чл. 23 ЗУС (отм.) са регламентирани правомощия-
та на председателя на районния съд. За разлика от настоящата уредба, раз-
поредбата на чл. 23 ЗУС (отм.) създава задължение на председателя да ръ-
ководи обобщаването и изучаването на съдебната практика. Съгласно сега 
действащата уредба правомощието по анализ и обобщение на практиката 
на съда е вменено на общото събрание на съда. Със същата разпоредба е 
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уредено правомощие на председателя на районния съд да организира съв-
местни мероприятия с прокуратурата, органите на предварителното раз-
следване, адвокатурата и други органи и организации за предотвратяване 
на престъпленията и правонарушенията; да полага грижи за повишаване 
квалификацията на съдиите и съдебните заседатели.

Независимо че в ЗСВ не е предвидено изрично правомощие на пред-
седателя на районния съд относно повишаване на квалификацията на съ-
диите, не съществува пречка и би било добра практика председателят да 
организира обучения с цел повишаване квалификацията на съдиите. Съ-
гласно Стокхолмската програма2, която определя приоритетите на Евро-
пейския съюз в сферата на правосъдие, свобода и сигурност „от съществе-
но значение е да се засили обучението по въпроси, свързани със Съюза и то 
да стане систематично достъпно за всички професии, участващи в изграж-
дането на пространството на свобода, сигурност и правосъдие”. Същите 
не следва да се ограничават единствено до такива, свързани с прилагане 
на Правото на Европейския съюз/ПЕС/. Редовното провеждане на обуче-
нията, които се отнасят както до прилагането на ПЕС, така и до вътреш-
ното право, ще допринесе за повишаването на квалификацията на съдиите 
като основен фактор за изграждане на висок професионализъм, гаранция 
за независимостта на съда и правораздаване, утвърждаващо принципа на 
върховенство на правото.

Според чл. 168, ал. 1 от ЗСВ, при осъществяване на дейността си, 
председателят на съда се подпомага от заместник. В отделните районни, 
административни, окръжни и апелативни съдилища, броят на заместници-
те на председателя е различен. Няма установено по нормативен ред или с 
решение на ВСС правило, което да урежда броя на заместниците на пред-
седателя в зависимост от големината на съответния съд, броя на съдиите 
и отделенията в него (при създадени такива в районните съдилища), броя 
на съдебните служители или други критерии. В практиката е установено 
заместник-председателите на съда да ръководят и съответните отделения 
в съда.

Заместник- председателят изпълнява функциите на председателя в 
случаите на отсъствие на последния.  Административният ръководител 
във всички случаи на отсъствие възлага с писмена заповед на заместника 

2 Стокхолмската програма определя приоритетите на Европейския съюз в сферата на правосъдието, свободата 
и сигурността за периода 2010—2014 г. Като се основава на постиженията на своите предшественици — 
програмите от Тампере и Хага, тя цели да отговори на бъдещите предизвикателства и да подсили допълнително 
сферата на правосъдието, свободата и сигурността с дейности, насочени към интересите и потребностите на 
гражданите. Пълен текст на документа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=URISERV:jl0034
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си да изпълнява функциите му или част от тях. Когато административният 
ръководител не е определил кой да го замества, функциите му се изпъл-
няват от един от заместниците му по старшинство. При отстраняване от 
длъжност на административния ръководител функциите на администрати-
вен ръководител до избирането на нов се осъществяват от един от неговите 
заместници, определен от съответната колегия на ВСС, а при липса на за-
местник – от съдия, определен по старшинство - чл. 168, ал. 7 ЗСВ. Разпо-
редбата на ал. 8 с.р. регламентира хипотезата, в която административният 
ръководител няма заместник. Съгласно посочената разпоредба, във всички 
случаи на отсъствие, той възлага с писмена заповед на съдия от съответния 
орган да изпълнява функциите му или част от тях. Когато административ-
ният ръководител не е определил кой да го замества, функциите му се из-
пълняват от един от съдиите. 

Заместник-председателят изпълнява главно подпомагащи, съвеща-
телни функции и само при възлагане или при необходимост замества пред-
седателя. 

Относно мандатността на заместниците на административните ръ-
ководители следва да бъде посочено, че с Решение № 4 от 7.10.2004 г. на 
КС на РБ по конст. д. № 4/2004 г. е обявена противоконституционност на 
разпоредбата на чл. 125, ал. 7 ЗСВ (отм.), съгласно която заместниците на 
административните ръководители се назначават за срока на мандата, по 
време на който съответният ръководител изпълнява длъжността си, като се 
приема, че те имат самостоятелен петгодишен мандат съгласно чл. 129, ал. 
6 от Конституцията. Разбирането на КС е, че в понятието административ-
ни ръководители по смисъла на чл. 129, ал. 5 Конституцията се включват 
и заместниците на административните ръководители. В ЗСВ (ДВ, бр. 64 
от 7.08.2007 г.) - чл. 168, ал. 2, е прието, че заместникът на администра-
тивния ръководител се назначава за срок от 5 години с право на повторно 
назначаване. С последващо изменение на ЗСВ е предвидено, че за избира-
нето на заместник на административния ръководител не е предвидено да 
се провежда конкурс, а последният се назначава по предложение на пред-
седателя. Логиката на законодателя е, че след като заместникът подпомага 
дейността на самия председател (арг. чл. 168, ал. 1 на ЗСВ) е логично да 
бъде зачетена преценката на титуляря относно хората, с които би могъл 
да отстоява концепцията си за управление, утвърдена от ВСС с избора му 
за ръководител на съответното звено от съдебната система. Председателят 
упражнява оперативните функции на общо ръководство и контрол досеж-
но организация на работата в съда и в интерес на работата е неговите пред-
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почитания да се ползват с приоритет, т. к. са основани на преки впечатле-
ния относно качествата на кандидатите. 

При упражняване на предоставеното му право по чл. 168, ал. 2 от 
ЗСВ (в редакцията преди изменението му ЗИДЗДВ, ДВ бр. 62 от 2016 г., 
в сила от 9.08.2016 г.) ръководителят на съответния орган на съдебната 
власт не действа в качеството на административен орган по смисъла на § 
1, т. 1 от ДР на АПК, упражняващ предоставени му със закон властниче-
ски правомощия. Съответно, направеното предложение по чл. 168, ал. 2 от 
ЗСВ (в посочената редакция) не представлява едностранно властническо 
волеизявление, създаващо права или задължения за трети лица, а е органи-
зационно действие за осъществяване ръководството на съда. Отхвърляне-
то на направеното от председателя предложение с решение на ВСС пряко 
засяга защитеното от закона право на административния ръководител да 
има за заместник най-подходящия според него магистрат и да формира 
екипа си, което обосновава правния му интерес от съдебна защита. Изло-
женото обуславя извод, че на основание чл. 36, ал. 1 от ЗСВ председателят, 
като заинтересовано лице, е активно легитимиран да оспори решението на 
Висшия съдебен съвет, с което е отказано назначаването на предложения 
от него заместник. 

Към настоящия момент ЗСВ предвижда, че заместникът на админи-
стративен ръководител на съд се назначава от съдийската колегия на ВСС 
по мотивирано предложение на председателя на съответния съд след ста-
новище на общото събрание на съдиите от този съд - чл. 168, ал. 2 ЗСВ. 
Визираната регламентация съответства на принципа на съдийско самоу-
правление. Следва да се посочи и че, заместниците организират дейността 
именно на тези обособени части на съда.  Посочената процедура е прило-
жима и при избор на заместници на определения за изпълняващ функци-
ите на председател. Независимо, че в закона не е разписана процедура за 
избор на заместници на определения за изпълняваща функциите на адми-
нистративен ръководител, нито има изрично препращане, не съществуват 
пречки визираната процедура да не бъде приложена. 

Съгласно чл. 172 ЗСВ административни длъжности са и председател 
на отделение или колегия в съда. Председателите на отделение админист-
рират делата в отделението и могат да председателстват съдебните състави 
в него. Те се назначават от съответния председател. Законът не предвижда 
ред за обжалване на актовете на председателите, с които се назначават, рес-
пективно освобождават от длъжност председателите на отделения.
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Дейността на председателите по администриране на съдилищата се 
подпомага от назначените с тази цел специализирани съдебни служители 
– съдебни администратори и административни секретари, чиито правомо-
щия са уредени в Правилника за администрацията на съдилищата (Пра-
вилника). Според чл. 4, ал. 1 от Правилника, съдебният администратор 
ръководи администрацията на съда. В чл. 5 от Правилника подробно се 
регламентират правомощията на съдебния администратор, които покриват 
изцяло функционирането на администрацията и общата организация на 
дейността на административната дейност в съда. Наред с длъжността на 
съдебния администратор в много от съдилищата са назначени и админи-
стративни секретари. В Правилника е заложен принципът за взаимозаме-
няемост на съдебния администратор и административния секретар – чл. 
5, ал. 2 и чл. 9, ал. 2. Общото разглеждане на правомощията на съдебния 
администратор и административния секретар позволява да се направи из-
вод, че като цяло те осъществяват дейността по организация и управление 
на административната дейност в съда, но без да се припокриват. Поначало 
липсата на подробна и недвусмислена уредба в Правилника позволява зло-
употребата с едноврменното назначаване на административен секретар и 
съдебен администратор, дори и в малки съдилища, в които очевидно няма 
необходимост от заемане на двете длъжности. Съдебният администратор 
по замисъл следва да освободи в голяма степен председателя на съда от 
несвойствените му административни функци, но това на практика не се 
реализира. 

VI. Общото събрание (ОС). 

В районни съдилища, в които има повече от трима съдии, общото 
събрание се състои от всички съдии. Когато броят на съдиите е по-малък 
от трима, те участват в общото събрание на друг районен съд, определен 
от председателя на окръжния съд. Общото събрание се свиква и ръководи 
от председателя на съда. То може да се свика и по искане на не по-малко 
от 1/3 от всички съдии. Правомощията и функциите, които законът възлага 
на общото събрание на районния съд, не са съдебни актове, издадени в 
изпълнение на правораздавателна дейност. В неговата компетентност е да 
анализира и обобщава практиката на съда и да разглежда други въпроси по 
предложение на председателя на съда или на член на общото събрание. Във 
връзка с направения анализ се констатира дали едни и същи правни норми 
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се прилагат еднообразно или противоречиво. Еднообразното прилагане на 
едни и същи правни норми съдейства за подобряване на ефективността и 
качеството на правосъдието, като по този начин помага за гарантиране на 
пълното приложение на член 6 на Европейската конвенция за правата на 
човека и основните свободи и за повишаване на общественото доверие в 
съдебната система.

Със ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г., се дават 
нови правомощия на общото събрание, а именно: да прави предложения 
за назначаване на председател на съответния съд и изслушва всички кан-
дидати; да изслушва предложените от председателя на съда кандидати 
за назначаване на негови заместници и може да изразява становище от-
носно предложенията; да определя броя и съставите на отделенията, ако 
има такива, както и тяхната специализация по материя; да дава мнения 
по искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни поста-
новления, засягащи дейността на районните съдилища; да обсъжда всяка 
година доклада на председателя за дейността на съда; да дава становища 
на Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които 
се отнасят до дейността на районните съдилища; да приема вътрешни пра-
вила за организацията на дейността си; да приема правила за определяне 
на натовареността на председателя на съда, на неговите заместници, на 
председателите на отделения, ако има такива, на съдиите от районния съд, 
които са натоварени с осъществяването на организационни функции, както 
и в случай на предписание на здравните органи. В ал. 2 на с.р. е предвиде-
но, че  общото събрание може да изразява становища по въпроси, свърза-
ни с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на 
председателя на районния съд при направено предложение от не по-малко 
от една трета от съдиите.

Посочената разпоредба търпи критика. Не съществува пречка да 
бъде въведен принципа на споделена отговорност за управлението на съ-
дилищата между председателя и общото събрание посредством предвиж-
дане възможност общите събрания да вземат решения по въпроси, имащи 
организационен характер, което напълно съответства на принципа за ут-
върждаване на съдийското самоуправление.

Общото събрание (ОС) на районния съд може да приема валидни 
решения, ако на него присъстват повече от половината от съдиите от съот-
ветния съд. Решенията се считат за приети, ако за тях са гласували повече 
от половината от присъстващите.
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Съгласно разпоредбата на чл. 56 ЗСВ (отм.) ОС се състои от всички 
съдии, съдия- изпълнители, съдии по вписванията. С Решение № 13 от 
16.12.2002 г. на КС на РБ по конст. д. № 17/2002 г., обн. ДВ, бр. 118/2002 
г., разпоредбата е обявена за противоконституционна досежно думите 
„съдия-изпълнители и съдии по вписванията” - „недопустимо е от гледна 
точка на Конституцията общото събрание на районния съд да включва и 
съдия-изпълнители и съдии по вписванията, защото те не са магистрати”. 

В същото решение е прието, че ОС не е конституционно предвиден 
орган и не може да решава кадрови въпроси, поради което не може да пра-
ви предложения за назначаване на председател. Следва да бъдат споделени 
аргументите в особеното мнение, съгласно които разширяването на пра-
вомощията на ОС защитава независимостта на съдиите. „Видима е опас-
ността едноличният ръководител да авансира политически угодни и юри-
дически послушни магистрати от по-долни инстанции. Какви независими 
решения могат да се чакат от магистрат, чиято кариера и оттам заплащане 
зависи единствено от административния ръководител”. Член 129 от Кон-
ституцията определя единствено органа, който взема решение за назнача-
ване или освобождаване на магистрати. С оглед изложеното може да бъде 
направен изводът, че следва да бъде засилено съдийското самоуправление 
като бъдат разширени правомощията на общото събрание на съдиите в 
процеса на администриране на съдилищата, включително и посредством 
номиниране на председател и заместник- председател.

VII.  Обобщение и заключение.

В чл. 119, ал. 1 от Конституцията на Република България са регла-
ментирани видовете съдилища, които осъществяват правораздаването. 
Районните съдилища са основните първоинстанционни съдилища в Репу-
блика България. Това положение е установено в основните процесуални 
закони, които регламентират процедурата по разглеждането на граждан-
ските и наказателните дела в съдилищата.

Общата уредба за районните съдилища е регламентирана в  чл. 76–
81 на Закона за съдебната власт.

Според чл. 77, ал. 1 от ЗСВ районният съд се състои от съдии и се 
ръководи от председател.

Председателят на съда е мандатна длъжност. Съгласно цитираната 
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разпоредба, административните ръководители в органите на съдебната 
власт, с изключение на председателя на Върховния касационен съд, пред-
седателя на Върховния административен съд и главния прокурор, се назна-
чават на ръководната длъжност за срок от пет години с право на повторно 
назначаване.

Административните ръководители имат мандат, тъй като техните 
функции и правомощия на ръководители не са част от правораздавателна-
та дейност. 

Правомощията на председателя могат да се разделят условно на ад-
министративни и организационни функции. 

Според чл. 168, ал. 1 от ЗСВ, при осъществяване на дейността си 
председателят на съда се подпомага от заместник.

Заместник-председателят изпълнява функциите на председателя 
в случаите на неговото отсъствие.  Административният ръководител във 
всички случаи на отсъствие възлага с писмена заповед на заместника си 
да изпълнява функциите му или част от тях. Когато административният 
ръководител не е определил кой да го замества, функциите му се изпъл-
няват от един от заместниците му по старшинство. При отстраняване от 
длъжност на административния ръководител функциите на администрати-
вен ръководител до избирането на нов се осъществяват от един от неговите 
заместници, определен от съответната колегия на ВСС, а при липса на за-
местник – от съдия, определен по старшинство- чл. 168, ал. 7 ЗСВ. Разпо-
редбата на ал. 8 с.р. регламентира хипотезата, в която административният 
ръководител няма заместник. Съгласно посочената разпоредба, във всички 
случаи на отсъствие, той възлага с писмена заповед на съдия от съответния 
орган да изпълнява функциите му или част от тях. Когато административ-
ният ръководител не е определил кой да го замества, функциите му се из-
пълняват от един от съдиите. 

Съгласно чл. 172 ЗСВ административни длъжности са и председател 
на отделение или колегия в съда. Председателите на отделение админист-
рират делата в отделението и могат да председателстват съдебните състави 
в него. Те се назначават от съответния председател. Законът не предвижда 
ред за обжалване на актовете на председателите, с които се назначават, рес-
пективно освобождават от длъжност председателите на отделения.

В районни съдилища, в които има повече от трима съдии, общото 
събрание се състои от всички съдии. Правомощията и функциите, които 
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законът възлага на общото събрание на районния съд, не са част от съдеб-
ната дейност и актовете на общото събрание не са съдебни актове, издаде-
ни в изпълнение на правораздавателна дейност.

С оглед утвърждаване на статута на председателя на съда в съот-
ветствие с принципа «пръв сред равни» следва да се утвърди ролята на 
общото събрание, тъй като разширяването на правомощията му гарантира 
независимостта на съда.
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КОЙ ДА НАКАЗВА ДИСЦИПЛИНАРНО СЪДИИТЕ?
БЪЛГАРСКАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА (1880-2016 Г.) И 
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА НЕЙНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ*

Васил Петров**

1. Увод

Въпросът за служебния статус на съдиите е един от най-важните въ-
проси на съдоустройственото право като правен отрасъл, който разглежда 
правилата и принципите на изграждане на съдебната система, разбирана 
като система на съдилищата, принципите, по които съдилищата действат, 
както и неразривната им връзка с държавни органи, чиято дейност е пряко 
свързана било с правосъдието като такова – основно органите на прокура-
турата и следствието, било с попълването на кадровия състав на съдили-
щата – Висш съдебен съвет, Министерство на правосъдието и др3. В на-
стоящата работа се прави преглед на правната уредба на дисциплинарното 
наказване на съдиите в България в периода от 1880 г. до 2016 г. Прегледът 
не е самоцелен. Идеята му е да се извлекат тези моменти от историческото 
развитие, които показват традиционните за страната принципи на дисци-
плинарно наказване на съдиите, които биха могли да бъдат възприети при 
едно бъдещо доусъвършенстване на правната уредба на Конституцията и 
на Закона за съдебната власт. Направени са и предложения de lege ferenda 
в тази връзка.

*  Публ. в сп. „Адвокатски преглед“, 2016, № 8.
**  Доктор по право, съдия в Софийския районен съд.
3 Според Вакарелски, Ив. Организация на съда и прокуратурата в НР България. С., Наука и изкуство, 1957, с. 5-6, 

съдоустройственото право е клон на съдебното право. Съдебното право обема правните норми, които определят 
организацията и процесуалния ред за разглеждане на гражданските и наказателните дела от съдилищата, 
както и организацията и дейността на прокуратурата, адвокатурата, нотариата и съдебните изпълнители. То 
обхваща освен съдоустройственото право и гражданския и наказателния процес, и криминалистиката. Науката 
„организация на съда и прокуратурата в НР България“ като синоним на съдоустройственото право, от друга 
страна, изучава въпросите, свързани с организацията и задачите на съда, прокуратурата в НРБ и другите 
органи, съдействащи за осъществяването на народодемократичното правосъдие – адвокатура, нотариат, съдебни 
изпълнители.
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2. Дисциплинарното наказване на съдиите в периода 1880-1952 г.

Общо за уредбата и за статуса на съдиите

Като обща характеристика на правното положение на съдиите в този 
период следва да се посочи, че те имат качеството на чиновници по съ-
дебното ведомство, т.е. държавни служители4. Статусът им е различен от 
този на работниците и служителите в трудово правоотношение с държава-
та или държавно учреждение5. Правоотношението на съдията е различно и 
от това на останалите чиновници както по основанието за назначение, така 
и по своя стабилитет6. През целия период част от съдиите се назначават с 
указ на монарха, а останалите – направо от министъра на правосъдието. 
След приемането на Закона за устройството на съдилищата от 12.01.1899 г. 
министърът на правосъдието вече е с ограничена дискреция по избора на 
съдиите и по тяхното повишение: през част от периода голяма част съдии-
те се предлагат за назначение или повишение от общо събрание на горес-
тоящия съд, през друга, по-голяма част – от председателите на съдилищата 
и прокурорите при контрола на Висш съдебен съвет, съставен от съдии от 
ВКС, съдебни инспектори при Министерството на правосъдието, адвокат 
от Софийския адвокатски съвет и др.

За опущения и грешки, допуснати при изпълнение на слу жебните 
длъжности, и за провинения вън от службата длъж ностните лица по съ-
дебното ведомство отговарят дисциплинарно. Тази отговорност е пред-
видена още със Закона за устройството на съдилищата от 25.05.1880 г.7, 
който действа до приемането на Закона за устройството на съдилищата от 
12.01.1899 г. След многобройни изменения е приет Закон за устройството 
на съдилищата от 02.01.1926 г., който, от своя страна, е отменен с приема-
нето на Наредбата-закон за устройството на съдилищата от 12.11.1934 г. 
Последният закон е отменян на части в периода 1944-1952 г.

През периода 1879-1947 г. действа Търновската конституция, която 
не съдържа правила, засягащи дисциплинарната отговорност на съдиите. 
Чл. 13 от Търновската конституция постановява, че „Съдебната власт във 

4 За правното положение на чиновника при действието на Търновската конституция и Закона за чиновниците от 
1922 г. вж. Стайнов, П. Чиновническо право. Том първи. С., Кооперативна печ. „Гутенберг“, 1932, с. 212 и сл.

5 Стайнов, П. Чиновническо право..., с. 240-252.

6 Вж. в този смисъл Стайнов, П. Чиновническо право..., с. 122-123; Велчев, Св. Углавен процес. Т. I. Съдоустройство 
и подсъдност. С., Придворна печ., 1923, с. 130-139; Силяновски, Д. Гражданско съдопроизводство. Т. I. 2 изд. С., 
печ. „П. К. Овчаров“, 1941, с. 86-91.

7 Вж. Йочев, Евг. Дисциплинарната отговорност на съдиите, видове наказания и ред на дисциплинарното 
производство (1880-1910). – Научни трудове на Русенския университет, т. 54 (2015), серия 7, с. 7-11.
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всичката нейна ширина принадлежи на съдебните места и лица, които 
действуват от името на Царя. Отношенията на Царя към тия места и места 
се определя с особени наредби.“, при което очевидно предоставя въпроса 
за уреждането на дисциплинарната отговорност на съдиите на обикнове-
ния законодател8.

Дисциплинарни нарушения и наказания

Съдиите отговарят дис циплинарно за:
1. за опущения, които се дължат на невнимание или незнание на слу-

жебните длъжности;
2. за нарушение на правилата и формите при движението на делата и 

при изпълнение на реше нията;
3. за неизпълнение на законните нареждания;
4. за бавност;
5. когато са осъдени за престъпления;
6. когато извършват работи извън службата, без разрешение от ми-

нистъра, и когато сключват заеми по непредпазлив или лекомислен начин;
7. за постоянна небрежност, неспособност или неподготвеност при 

изпълнение на службата;
8. за отсъствие без отпуск;
9. за действие вън от службата, което накърнява достойнството на 

съдията;
10. когато не пазят надлежно приличие в служебните си отношения и
11. когато играят хазартни игри.

Дисциплинарните наказания, които могат да бъдат наложени на съ-
дията, са:

1. забележка;
2. мъмрене с ли шение от заплата от три до десет дни;
3. заличаване от табли цата за повишение до три години;
4. преместване на равна длъжност;
5. уволнение от служба.

Тези наказания са установени със Закона за устройството на съди-
лища от 12.11.1934 г. Дотогава съгласно закона от 29.12.1922 г. дисципли-
нарните наказания са били: мъмрене с лишение от заплата от три до десет 
8 Пълен преглед на дисциплинарната отговорност на съдиите в интересуващия ни период у Йочев, Евг. 

Съдоустройството в България. История, принципи, институти (1879-1944). 2 доп. и прераб. изд. С., Сноумод, 
2015, passim; също и у Габровски, М. Организация на съдебната власт в България. – В: 60 години българско 
правосъдие (1878-1941).  Юбилеен сборник. С., Министерство на правосъдието, 1941, с. 114-117.
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дни, преме стване на равна длъжност и уволнение от служба. Преди това 
наказанията са били: а) от 25.05.1880 г. до 12.01.1899 г.: на помняне, забе-
лежка, изобличение и временно лишение от заплата; б) от 12.01.1899 г. до 
05.05.1910 г.: забележка, мъмрене, отстранение от служба от 10 дни до 6 
месеци без заплата и уволнение от служба; в) от 05.05.1910 г. до 29.12.1922 
г.: забележка, мъмрене с лишение от заплата от три до десет дни, лишение 
от старшинство за една до две години, лишение от право на повишение за 
пет години, преместване, отстранение от служба от един до шест месеца 
без заплата, уволнение.

Уволнените по дисциплинарен ред не могат да бъдат назначени от-
ново на служба. Това е предвидено за първи път със ЗУС от 12.01.1899 г.9

Съдиите, срещу които е възбудено наказателно преследване за 
престъпление, се отстраняват временно от длъжност.

Дисциплинарни органи

Срещу съдиите се възбужда дисциплинарно преследване по реда на 
надзора10 (специално ревизионно производство от съдия от по-горестоящ 
съд или от съдебен инспектор при Министерството на правосъдието, бел. 
моя, В. Петров) или по предложение на министъра на пра восъдието.

Дисциплинарните дела срещу съдиите се разглеждат от дис-
циплинарни съвети (наречени така от 05.05.1910 г.), устройството на които 
е претърпяло редица промени. Така:

1. от 25.05.1880 г. до 05.05.1910 г. Върховният касационен съд, общо 
събрание, е разглеждал дисциплинарните дела срещу апелативните и ка-
сационни съдии, а общото събрание на апелативния съд – срещу другите 
съдии от района му.

2. от 05.05.1910 г. до 30.12.1911 г. при всеки апелативен съд е имало 
дисциплинарен съвет, състоящ се от председа теля, подпредседател и трима 
членове на съда, избрани от об щото събрание за една година. Той е раз-
глеждал дисциплинарните дела срещу допълнителните членове (младши-
те съдии, бел. моя, В. Петров), мировите съдии и членовете на окръжните 
съдилища. Дисциплинарните дела срещу другите съдии разглежда Вис-
шият съвет при Министерството на право съдието, състоящ се от първи 

9  Габровски, М. Организация на съдебната власт..., с. 115.

10 Вж. Йочев, Евг. Съдоустройството в България…, с. 58-68, 220-222.
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председател на Върховния касационен съд, трима касационни съдии, един 
съдебен инспектор и двама бивши министри.

3. от 30.12.1911 г. до 29.07.1922 г. при всеки апелати вен съд е имало 
дисциплинарен съвет, състоящ се от пред седателя и шестима съдии, избра-
ни от общото събрание за една го дина. Той е разглеждал дисциплинарните 
дела срещу допълнителните членове, мировите съдии и съдиите на окръ-
жен съд. Дисци плинарните дела срещу апелативните и касационни съдии 
се раз глеждат от Висшия дисциплинарен съвет при Върховния касационен 
съд, състоящ се от първи председател на Върховния касационен съд и шес-
тима касационни съдии, избрани за една година от общото събрание на 
същия съд.

4. от 29.07.1922 г. до 02.01.1926 г. дисциплинарните дела срещу ми-
ровите съдии, съдиите от окръжните и апелативни съдилища се разглеждат 
от дисциплинарен съвет при Ми нистерството на правосъдието, състоящ 
се от трима касационни съдии, един началник на отделение при Минис-
терството и един съдебен инспектор, а дисциплинарните дела срещу ка-
сационните съдии – от дисциплинарния съвет при Върховния касационен 
съд, със тоящ се от първи председател на същия съд и четирима каса ционни 
съдии, избрани от общото събрание на съда за една година.

5. От 02.01.1926 г. дисциплинарните дела срещу допълнителните 
членове и срещу съдиите от околийските, областните и апелативните съди-
лища, както и срещу заместник-прокурорите при апелативните съдилища 
(от 16.08.1935 г.), се разглеждат от дисциплинарния съвет при Върховния 
касационен съд, който се състои от петима касационни съдии (четирима 
до 23.05.1933 г.), избрани за една година от общото събрание на съда. Този 
съвет не може да заседава в състав по-малко от трима съдии, когато оста-
налите отсъстват по законни причини.

Дисциплинарните дела срещу касационните съдии, прокурорите 
от Върховния касационен съд (от 12.11.1934 г.), прокурорите при апе-
лативните съдилища (от 16.08.1935 г.), и приравнените към тях се разглеж-
дат от общото събрание на Върховния касационен съд.

Дисциплинарно производство

При разглеждането на делата се спазва елементарно състезателно 
производство:
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Дисциплинарният съвет, след като изиска обяснения от об виняемия 
и събере нужните справки, разглежда делото при закрити врата. Обвиня-
емият има право да се яви лично, или с повереник адвокат (с изключение 
на времето от 29.07.1922 г. до 02.01.1926 г.). При разглеждане на делата из-
слушва заключението на прокурора (с изключение на времето от 29.07.1922 
г. до 02.01.1926 г.), а след това и обясненията на обвинения дисциплинар-
но съдия. При постановяване на решението съветът се ръководи от своето 
убеждение, основано на представените по делото доказателства, и от за-
дължението си да пази строго достойнството и престижа на съдийството. 
Ако при разглеждане на делото се открият обстоятелства, подлежащи на 
разглеждане от наказателния съд, дисциплинарното производство може да 
се спре до издаване присъдата от наказателния  съд по делото, което ще се 
възбуди против обвиняемия. Ако няма достатъчно доказателства за вино-
вността на обвинения, но се установи, че той е изгубил пред обществото 
онова доверие, уважение и авторитет, които се изискват за длъжността му, 
дисциплинарният съвет постановява преместването му на равна длъжност.

До 29.07.1922 г. решенията по дисциплинарните дела са подлежа-
ли на въззивно обжалване пред по-горестоящия дисциплинарен съвет по 
жалба на осъденото лице или на прокурора. След това решенията на дис-
циплинарния съвет не подлежат на обжалване. Те се съобщават на Минис-
терството на правосъдието, което разпорежда да се приведат в изпълнение.

3. Дисциплинарното наказване на съдиите в периода 1952-1991 г.

Общо за уредбата и за статуса на съдиите

Като обща характеристика на правното положение на съдиите в този 
период следва да се посочи, че те служители на държавата по трудово пра-
воотношение, възникнало въз основа на избор11. Съдиите се избират от 
местни представителни изборни органи – народни и околийски съвети, 
или от централен изборен орган на държавна власт – Народно събрание и 
Държавен съвет. Правоотношението на съдиите е срочно и не е гарантира-

11 Вакарелски, Ив. Организация на съда…, с.65-67,103-104; Милованов, Кр. Трудово правоотношение въз 
основа на избор. С., изд. БАН, 1976, с. 84 и сл. Изборът в доктрината като основание за възникване на трудово 
правоотношение се е определял като такъв юридически акт, при който един колектив от хора (избирателно тяло), 
оправомощен от закона или от устава на съответна организация, със съгласието на дадено лице (избираем), 
решава на това лице да бъде възложено изпълнието на определена платена длъжност, с което между това лице 
и предприятието (учреждението, организацията), в щата на което се числи длъжността, се създава правото 
през това време да дава на избраното лице задължителни указания, да иска отчет за нейното изпълнение и в 
определени случаи да го отзове предсрочно.
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на несменяемост на съдията, доколкото той може да бъде винаги предсроч-
но отзован от своите избиратели. 

През периода 1947-1991 г. действат Конституцията на Народна Ре-
публика България от 06.12.1947 г., както и Конституцията на Народна Ре-
публика България от 18.05.1971 г. Те не съдържат правила, касаещи пряко 
дисциплинарната отговорност на съдиите, но и двете изрично приемат, 
че съдиите поначало са изборни и отзоваеми предсрочно – чл. 60 КНРБ 
(1947) и чл. 128 КНРБ (1971).

През периода действат Законът за устройство на съдилищата от 1952 
г.12, както и Законът за устройство на съдилищата от 1976 г.

 Дисциплинарни нарушения и наказания

Съдията може да бъде отзован по ЗУС (1952):
1. когато не съблюдава постановленията на Конституцията или на 

законите в страната;
2. когато се окаже негоден да изпълнява длъжността си;
3. когато с действията си уврежда авторитета на правосъдието или 

обществените интереси;
4. когато е загубил българското си гражданство;
5. когато е лишен от права по т. 1 и т. 2 от чл. 28 от Наказателния 

закон от 1951 г.;
6. когато покаже фашистки или реставраторски прояви.
Съдията може да бъде отзован по ЗУС (1976):
1. когато не спазва Конституцията и законите;
2. когато бъде осъден за умишлени престъпления от общ характер на 

наказание лишаване от свобода;
3. когато бъде лишен от правото да заемат съдебна длъжност;
4. когато с действията си уврежда авторитета на правосъдието и об-

ществените интереси.

Несъмнено част от основанията за отзоваване сочат на хипотези на 
виновно неизпълнение на съдийската служба и по същество представля-
ват състави на дисциплинарни нарушения. Уредената от закона санкция за 

12 Пропускам „преходния“ Закон за устройство на народните съдилища от 26.03.1948 г., макар уредбата в него да 
задава редица устойчиви модели в по-нататъшното развитие на социалистическата съдебна система на страната. 
За дисциплинарното производство по този закон вж. Вакарелски, Ив. Организация на съда..., с. 66.
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тези нарушения е отзоваване на съдията, т.е. предсрочното прекратяване 
на трудовото му правоотношение.

ЗУС (1952) и ЗУС (1976) уреждат и нарочни състави на дисципли-
нарни нарушения, чието извършване обосновава отговорност, която не 
води до освобождаване от служба на съдията, а до налагането на по-леки 
дисциплинарни наказания.

Съдията отговаря дисциплинарно съгласно чл. 39 ЗУС (1952) за „до-
пуснати грешки“13.

Съгласно чл. 84 ЗУС (1976) съдията отговоря дисциплинарно:
1. за виновно неизпълнение на задълженията си: а. да осъществява 

дейността си в съгласие с разпоредбите на Конституцията, законите и дру-
гите нормативни актове; б. да спазва безупречно правилата на социалис-
тическия морал; в. да бъде независим, безпристрастен и принципен, като 
проявява високо гражданско съзнание; г. да пази тайната на съвещанията;

2. за отказ на правосъдие, ако той не съставлява престъпление;
3. за неоправдана бавност;
4. за допуснати груби грешки при разглеждане на делата и постано-

вяване на съдебните актове.

Дисциплинарните наказания, които могат да бъдат наложени на съ-
дията, съгласно ЗУС (1952) са забележка, мъмрене и строго мъмрене, а 
съгласно ЗУС (1976):

1. забележка;
2. мъмрене;
3. строго мъмрене;
4. понижаване в по-нисък ранг и заплата за срок до 6 месеца.

Дисциплинарни органи 

1. Органът по отзоваването

Съдиите се отзовават съгласно чл. 45 ЗУС (1952) от съответното из-
бирателно тяло и от околийския, районния или градския народен съвет на 

13 Вакарелски, Ив. Организация на съда..., с. 105. Такива грешки най-често се констатират от съдебните 
инспектори на Министерството на правосъдието при техните ревизии и проверки, както и от председателите на 
окръжните съдилища при надзора им над дейността на народните съдии в техния съдебен район. Нещо повече, 
всеки докладчик в окръжния съд за констатиранине от него неправилностти при разглеждането на делата от 
народния съдия поради небрежност или незнание на закона е длъжен да състави записка, която предава за пазене 
в канцеларско дело. Тези записки се пазят и ползват при съставяне на отчети за работата на съда и при ревизиите 
на съдебните инспектори – чл. 27 от Правилника а вътрешния ред и организацията на окръжните и народните 
съдилища, цит. по Вакарелски, Ив. Цит. място.
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депутатите на трудещите се, а съдиите, избрани от Народното събрание 
– от самото Народно събрание или ако то не заседава – от Президиума на 
Народното събрание14.

Аналогични са органите, които отзовават съдиите, и по чл. 80 ЗУС 
(1976), като след изменението на закона с ДВ, бр. 91 от 1982 г., съдиите и 
съдебните заседатели от Върховния съд се отзовават от Народното събра-
ние. Съдиите от районните, окръжните и военните съдилища се отзовават 
от Народното събрание, а между сесиите – от Държавния съвет15. Съгласно 
чл. 81 ЗУС (1976) пак от същите органи съдиите се освобождават от длъж-
ност и поради „непригодност“, както и по други невиновни основания за 
освобождаване от длъжност, включително и по собствено желание.

В случаите, в които не се иска освобождаване на съдията от длъж-
ност чрез отзоваване, съгласно чл. 39 ЗУС (1952) срещу съдията може да 
бъде възбудено дисциплинарно преследване от министъра на правосъди-
ето или от горестоящия съд по реда на надзора (вместо дисциплинарно 
производство по-горестоящият съд може да се задоволи с напомняне на 
съдията да не допуска грешки).

Съгласно чл. 86, ал. 1 ЗУС (1976) дисциплинарно преследване се 
възбужда по предложение на: 1. председателя на Върховния съд – за всич-
ки съдии; 2. министъра на правосъдието – за съдиите от районните, окръж-
ните и военните съдилища; 3. председателя на окръжния съд – за съдиите 
от районните съдилища в района на окръжния съд.

2. Върховният съд

Дисциплинарните дела съгласно чл. 41 ЗУС (1952) се разглеждат от 
наказателното отделение на Върховния съд, а когато дисциплинарно обви-
нен е военен съдия – от военната колегия на Върховния съд16. Когато уста-
нови, че е налице основание за отзоваване на съдията, дисциплинарният 
състав прави предложение за това до органа, който има право да отзове 
съдията.

Дисциплинарните дела съгласно чл. 87 ЗУС (1976) се разглеждат от 
състав от трима съдии на Върховния съд, а когато дисциплинарно обвинен 
е военен съдия – от трима съдии от военната колегия на Върховния съд. 

14  Вакарелски, Ив. Организация на съда..., с. 104-105.

15 Милованов, Кр. Трудово правоотношение..., с. 95.

16 С предоставянето на дисциплинарната власт върху съдиите на самия Върховен съд се цели да се гарантира 
независимостта на съдиите, за да може те да се подчитяват само на закона, както изисква Конституцията. – Така 
Милованов, Кр. Трудово правоотношение..., с. 87.
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Дисциплинарният състав може да направи предложение за отзоваване на 
съдия до органа, който има право да го отзове.

3. Министърът на правосъдието

За първи път с чл. 89 ЗУС (1976) се дава право на министъра на 
правосъдието за нарушения на служебната дисциплина, несвързани непо-
средствено с правораздаването, да налага наказания по чл. 85, т.т. 1-3 (за-
бележка, мъмрене и строго мъмрене) на съдии от районните и окръжните 
съдилища.

Дисциплинарно производство

При разглеждането на дисциплинарните дела се спазва елементарно 
състезателно производство:

Съгласно чл. 88 ЗУС (1976) препис от предложението за дисципли-
нарно преследване се връчва на дисциплинарно обвинения, който в дву-
седмичен срок може да направи писмени възражения. Делото се разглежда 
при закрити врати с призоваване на дисциплинарно обвинения и с участи-
ето на прокурор от Главната прокуратура. Решението на дисциплинарния 
състав не подлежи на обжалване, нито на преглед по реда на надзора, но 
може да бъде отменено на основанията по чл. 231 ГПК (отм.). 

В производството по отзоваването също се дава възможност на съди-
ята да бъде изслушан от органа по отзоваването, като се взема мнението на 
Министерството на правосъдието и се провежда анкета – чл. 46, ал. 2 ЗУС 
(1952) и чл. 79, ал. 2 ЗУС (1976), при действието на който се взема и мне-
нието на председателя на съда, в който служи съдията, но само при искане 
за отзоваване на районен или окръжен съдия.

Нито по ЗУС (1952), нито по ЗУС (1976) дисциплинарното произ-
водство не е основание за временно отстраняване от длъжност, но съдия-
та, срещу когото е възбудено наказателно преследване за престъпление от 
общ характер, може да бъде временно отстранен от длъжност: 1. от минис-
търа на правосъдието по искане на главния прокурор – съгласно чл. 47 ЗУС 
(1952); 2. от Държавния съвет – по искане на главния прокурор съгласно 
чл. 91 ЗУС (1986).
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4. Дисциплинарното наказване на съдиите в периода 1991-2015 г.

Общо за уредбата и за статуса на съдиите

Съгласно чл. 129, ал. 1 КРБ (1991)17 в първоначалната му редакция 
съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, 
преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет, а предсе-
дателите на ВКС, ВАС и главния прокурор се назвачават с указ на президен-
та по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от седем години.

Висшият съдебен съвет е особен конституционен административен 
орган, съставен от трима членове по право (председателите на ВКС и ВАС и 
Главния прокурор), 11 членове, избрани на делегатски събрания от съдиите, 
прокурорите и следователите, и 11 членове, избрани от Народното събрание.

Назначението на съдиите е безсрочно, с изключение на председате-
лите на ВКС и ВАС. Несменяемостта се придобива с навършване на петго-
дишен стаж, след атестиране и с нарочно решение на ВСС. Съдиите се 
освобождават от длъжност при навършване на 65-годишна възраст, при 
подаване на оставка, при влизане в сила на присъда, с която е наложено 
наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, трайна факти-
ческа невъзможност за изпълнение на длъжността повече от година, тежко 
нарушение или системно неизпълнение на службените задължения, както 
и за действия, които накърняват престижа на съдебната власт. В теорията 
си пробива път становището, че правоотношението на съдията не е избор-
но трудово правоотношение, а самостоятелно публично правоотношение 
по упражняване на служба в съдебната система18.

КРБ (1991) урежда изрично само три състава на дисциплинарни на-
рушения (чл. 129, ал. 3, т. 5) на съдиите: 1. тежко нарушение; 2. систем-
но неизпълнение на служебните задължения; действия, които накърняват 
престижа на съдебната власт. Предвиденото за тях дисциплинарно наказа-
ние е освобождаване от длъжност.

17 Пенев, П. Съдебната власт в България (1989-2014). Проблеми на съвременния дискурс. С., Сиби, 2014, с. 140-
150.

18 Така Мръчков, В. За характера на правоотношенията на съдии, прокурори и следователи. – Юридически свят, 
2002, № 1, с. 100-108; Мингов, Ем. Още за характера на правоотношенията в съдебната власт. – Юбилеен 
сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. С., Труд и право, 2014, с. 175-192. 
Глушков, М. Дисциплинарната отговорност на магистратите по Закона за съдебната власт. С., Софи-Р, 2015, с. 68, 
дефинира магистратското правоотношение по ЗСВ като особено вид двустранно индивидуализирано публично 
правоотношение, спадащо към категорията на регулативните правомощия от регулативен тип, което възниква 
между съответния магистрат (съдия, прокурор или следовател) и ВСС, въз основа на влязло в сила решение 
на последния 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.
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КРБ (1991) не предвижда изрично други дисциплинарни наказания за 
съдиите, но предвижда, че ВСС може да понижава съдии (чл. 129, ал. 1), 
което правомощие по същество винаги ще представлява налагане на дисци-
плинарно наказание. ВСС може да го упражни именно, за да реализира от-
говорността на съдията по реда и в случаите, предвидени в закона (чл. 133).

През периода действат Законът за съдебната власт от 22.07.1994 г., 
както и Законът за съдебната власт от 07.08.2007 г. 

Дисциплинарни нарушения и наказания

При действието на ЗСВ (1994) съдиите, административните ръково-
дители и техните заместници отговарят дисциплинарно за:

1. виновно неизпълнение на служебните си задължения;
2. системно нарушаване на сроковете, предвидени в процесуалните 

закони;
3. извършване на действия, които неоправдано забавят производството;
4. нарушаване на правилата на професионална етика;
5. за допускане виновно участник в производството да стане причи-

на за забавянето му в нарушение на закона.

Военните съдии носят дисциплинарна отговорност и за нарушения, 
предвидени в специалните закони и устави.

При действието на ЗСВ (2007) съдиите, административните ръково-
дители и техните заместници отговарят дисциплинарно за:

1. системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните 
закони;

2. действие или бездействие, което неоправдано забавя производ-
ството;

3. нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските ма-
гистрати19;

4. действие или бездействие, което накърнява престижа на съдебна-
та власт;

5. неизпълнение на други служебни задължения.

Военните съдии носят дисциплинарна отговорност и за нарушения, 

19 Приет с Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 21 от 20 май 2009 г. За етичните кодекси вж. 
Гройсман, С. Етичните кодекси като източници на правото: общотеоретичен поглед към правната регулация 
чрез морални понятия. Доклад, изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо „Човекът 
в биоетичните и биоправните регулации“, гр. София, 11.12.2015 г., достъпен от 20.03.2016 г. на следния адрес: 
http://challengingthelaw.com/pilosofia/etichnite-kodeksi/.
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предвидени в специалните закони и устави.

 Дисциплинарните наказания за съдиите по ЗСВ (1994) са:
1. забележка;
2. порицание;
3. понижаване в ранг или в длъжност за срок от 6 месеца до три 

години;
4. уволнение.

Дисциплинарните наказания за административни ръководители и за 
техните заместници са: 

1. забележка;
2. порицание;
3. снемане от ръководна длъжност. 

Дисциплинарните наказания за съдиите, административните ръково-
дители и заместниците на административен ръководител по ЗСВ (2007) са:

1. забележка;
2. порицание;
3. намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 до 25 на 

сто за срок от 6 месеца до две години;
4. понижаване в ранг или в длъжност в същия орган на съдебната 

власт за срок от една до три години;
5. освобождаване от длъжност като административен ръководител 

или заместник на административен ръководител;
6. дисциплинарно освобождаване от длъжност.

Дисциплинарни органи 

1. Административният ръководител – председателят на съответния 
съд, който може да наложи наказанията забележка и порицание както по 
ЗСВ (1994) и ЗСВ (2007). 

2. Висшият съдебен съвет, който може да наложи всички дисципли-
нарни наказания.

Дисциплинарно производство

Общо правило за дисциплинарните производства20 по ЗСВ (1994) 
и по ЗСВ (2007) е, че преди налагане на дисциплинарното наказание на-
20 Пенев, П. Съдебната власт..., с. 153.
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казващият орган изслушва привлеченото към дисциплинарна отговорност 
лице или приема писменото му обяснение и събира доказателствата от зна-
чение за случая. Когато наказващият орган не е изслушал лицето или не е 
приел писменото му обяснение, съдът отменя наложеното дисциплинарно 
наказание, без да разглежда делото по същество, освен ако привлеченото 
към дисциплинарна отговорност лице не е дало обяснения или не е било 
изслушано по негова вина.

1. Дисциплинарното производство пред административния ръково-
дител

По ЗСВ (1994) наказанието се налага с мотивирана заповед на адми-
нистративния ръководител. Когато в хода на дисциплинарното производ-
ство се установи, че е налице основание за налагане на наказание по чл. 
170, ал. 1, т. 3 или 4 или ал. 2 ЗСВ (1994), административният ръководител 
спира дисциплинарното производство, прави предложение за налагане на 
наказанието до Висшия съдебен съвет и му изпраща преписката.

По ЗСВ (2007) дисциплинарните наказания забележка и порицание 
се налагат с мотивирана заповед на административния ръководител на съ-
дията, след което ръководителят уведомява ВСС за наложеното наказание, 
като му изпраща преписката и заповедта незабавно след издаването й. В 
едномесечен срок от получаването на заповедта ВСС може да потвърди, 
отмени или да измени наложеното наказание по общия ред. Когато в хода 
на дисциплинарното производство се установи, че е налице основание за 
налагане на по-тежко наказание, административният ръководител спира 
дисциплинарното производство, прави предложение за налагане на нака-
занието до Висшия съдебен съвет и му изпраща преписката.

2. Дисциплинарно производство пред Висшия съдебен съвет

По ЗСВ (1994) дисциплинарното производство пред ВСС започва по 
предложение на:

1. една пета от общия брой членове на Висшия съдебен съвет,
2. както и по предложение на министъра на правосъдието, когато 

последният прецени, че е налице основание за освобождаване от длъжност 
на съдията поради тежко нарушение, системно неизпълнение на задълже-
нията или действия, уронващи престижа на съдебната власт.

При предложение за налагане на наказанията забележка и мъмре-
не ВСС определя докладчик, който да състави доклад по обвинението. 



45

Преписи от решението за образуване на дисциплинарно производство и 
предложението за налагане на наказание се връчват на дисциплинарно 
преследвания, които в 14-дневен срок от съобщаването може да направи 
писмени възражения и да посочи доказателства. Докладчикът представя 
на председателстващия Висшия съдебен съвет доклад с мнение за на-
личието или липсата на основания за налагане на дисциплинарно нака-
зание. ВСС налага наказанието с мнозинство повече от половината от 
членовете му.

При предложение за налагане на по-тежки дисциплинарни наказа-
ния дисциплинарното производство се осъществява от дисциплинарен 
състав на ВСС, членовете на който избират председател от състава си. 
Последният образува призводството, определя докладчик и в 14-дневен 
срок насрочна заседание по делото. За заседанието се уведомяват вноси-
телят на предложението и привлеченото към дисциплинарна отговорност 
лице, което може да даде устни обяснения или писмени обяснения, както 
и да прави доказателствени искания. До заседанието вносителят може 
да оттегли предложението си със съгласието на привлеченото към дис-
циплинарна отговорност лице, с което дисциплинарното производство 
се прекратява. В производството е допустима адвокатска защита. Дисци-
плинарният състав може да събира гласни, писмени и веществени дока-
зателства, включително чрез делегиран свой член, както и да изслушва 
вещи лица. Дисциплинарният състав приема с обикновено мнозинство 
решение, в което се съдържа становище относно наличието или липсата 
на основание за налагане на дисциплинарно наказание, и предлага нака-
занието. В 7-дневен срок от изготвянето на доклада или от приемането 
на решението докладчикът или дисциплинарният състав го представя на 
председателстващия ВСС заедно с преписката по делото за внасяне във 
Висшия съдебен съвет на първото следващо заседание. Дисциплинарно-
то наказание се налага с мотивирано решение на Висшия съдебен съвет, 
прието с мнозинство повече от половината от общия брой на всички чле-
нове. С решението си Висшият съдебен съвет може да отхвърли предло-
жението за налагане на дисциплинарно наказание или да наложи някое 
от предвидените най-леки дисциплинарни наказания. Решението, с кое-
то се налага дисциплинарно наказание, включително освобождаване от 
длъжност, подлежи на незабавно изпълнение, от датата на съобщаването 
му на наказания съдия21.

21 За критика на тази уредба вж. Тодорова, М. Относно недопустимостта на предварително изпълнение на 
решенията на Висшия съдебен съвет за освобождаване на магистрати от длъжност. – Адвокатски преглед, 2002, 
№ 2, passim. 
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Образуваното дисциплинарно производство не е основание за вре-
менно отстраняване от длъжност на дисциплинарно преследвания магист-
рат, но образуваното наказателно производство е безусловно основание за 
отстраняване от длъжност, ако обвинението е за умишлено престъпление, 
извършено при изпълнение на службата и ВСС е дал разрешение за пов-
дигане на обвинение – чл. 140, ал. 2 ЗСВ (1994). В останалите случаи ВСС 
има възможност за преценка дали да отстрани наказателно преследвания 
съдия до приключване на наказателното производство срещу него. 

По ЗСВ (2007) дисциплинарното производство започва по предло-
жение на:

1. съответния административен ръководител;
2. всеки висшестоящ административен ръководител;
3. Инспектората към Висшия съдебен съвет;
4. не по-малко от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет;
5. министъра на правосъдието.

Дисциплинарното производство при действието на ЗСВ (2007) е 
аналогично на производството по ЗСВ (1994)22 с няколко второстепенни 
разлики. На първо място, премахва се възможността при по-леките дис-
циплинарни обвинения ВСС да вземе решение по преписката въз основа 
на заключение на едноличен докладчик, а във всички случаи се избира 
дисциплинарен състав. На второ място, отречена е възможността пред-
ложението за налагане на дисциплинарно наказание да бъде оттеглено 
от вносителя му, макар и със съгласието на дисциплинарно обвинено-
то лице. Уредбата е прецизирана, като изрично е уреден процесуален 
ред, по който да се събират доказателства в производството пред дис-
циплинарния състав – по Административнопроцесуалния кодекс, както 
и изрично е посочено, че решението на ВСС за налагане на наказанието 
следва да бъде мотивирано, като за мотиви на решението се считат по си-
лата на закона мотивите на решението на дисциплинарния състав, както 
и изказаните съображения от членовете на ВСС. Решението, с което се 
налага дисциплинарно наказание, включително освобождаване от длъж-
ност, подлежи на незабавно изпълнение, от датата на съобщаването му 
на наказания съдия.

Решенията на ВСС подлежат на обжалване и по ЗСВ (1994) и ЗСВ 
(2007) пред Върховния административен съд23. 

22 Глушков, М. Дисциплинарната отговорност..., с. 229-245.

23 Глушков, М. Дисциплинарната отговорност...,  с. 246-280.
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Образуваното дисциплинарно производство може да бъде основание 
за временно отстраняване от длъжност на дисциплинарно преследвания 
магистрат за срок до 6 месеца. Образуваното наказателно производство 
е безусловно основание за отстраняване от длъжност, ако обвинението е 
за умишлено престъпление, извършено при изпълнение на службата – чл. 
230, ал. 1 ЗСВ (2007). В останалите случаи ВСС има възможност за пре-
ценка дали да отстрани наказателно преследвания съдия до приключване 
на наказателното производство срещу него. Съдията се счита отстранен от 
длъжност и без постановен акт на ВСС или на съд в този смисъл и ако по 
отношение на него е постановена мярка за неотклонение задържане под 
стража, от датата на влизане в сила на съдебния акт, с който се постановява 
мярката.

5. Дисциплинарното наказване на съдиите след съдебната 
реформа от 2015-2016 г.

С ЗИД КРБ, обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г. бе извършена поредната ре-
форма на съдебната власт, като бяха променени някои текстове в глава шеста 
на Конституцията. Единният орган на управление на съдебната власт – ВСС 
– бе разделен да съдийска и прокурорска колегии, като за пленума на този 
орган, състоящ се от всичките му членове, бяха запазени някои от правомо-
щията на ВСС по старите текстове. Кадровите правомощия на ВСС по от-
ношение на съдиите, респ. прокурорите, сега се упражняват от съдийската, 
респ. прокурорската колегия. Тези колегии имат и дисциплинарна власт над 
съдиите, респ. прокурорите – арг. от чл. 130а, ал. 5, т. 3 КРБ.

Съдебната реформа продължи на законово равнище с новелизация 
на ЗСВ със ЗИД ЗСВ, обн., ДВ., бр. 62 от 2016 г.

По отношение на съставите на дисциплинарни нарушения промя-
на няма. Реформата е, на първо място, в системата на дисциплинарните 
наказания, които могат да бъдат наложени на съдия: отпада наказанието 
порицание, максималният размер на намаляването на основното трудово 
възнаграждение е до 20 процента (а не до 25 процента както е преди из-
менението на ЗСВ), като наказанията намаляване на основното трудово 
възнаграждение, понижаване в ранг и понижаване в длъжност не могат да 
са с продължителност повече от година (вместо три, респ. две години както 
е преди изменението на ЗСВ). Изрично е посочено в чл. 308, ал. 3 ЗСВ, че 
дисциплинарното наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност 



48

се налага за (и само за): 1. системно неизпълнение или друго тежко нару-
шение на служебните задължения; 2. действия, които накърняват престижа 
на съдебната власт, като по този начин ЗСВ е съгласуван с разпоредбата на 
чл. 129, ал. 5, т. 3 КРБ.

Както и преди изменението на ЗСВ, компетентни дисциплинарно-
наказващи органи са административният ръководител – председателят на 
съда, в който служи наказаният съдия, както и съдийската колегия на ВСС. 
Първият може да наложи само най-лекото дисциплинарно наказание – за-
бележка, а налагането на останалите е в компетентността на съдийската 
колегия на ВСС.

По новата редакция на ЗСВ (2007) дисциплинарното производство 
започва по предложение на: 1. съответния административен ръководител; 
2. всеки висшестоящ административен ръководител; 3. Инспектората към 
Висшия съдебен съвет; 4. министъра на правосъдието. По този начин е 
отпаднала възможността членове на самия ВСС да инициират дисципли-
нарни производства срещу съдии. Така е прокаран принципът, че органът, 
разглеждащ обвинението в извършено правонарушение, не може да дейст-
ва като обвинител за същото това правонарушение.

И след измененията на ЗСВ дисциплинарното производство следва 
почти същите правила, като най-важните промени са гарантираното право 
на защита на съдията, за който се иска налагане на по-тежко наказание 
от това, което дисциплинарният състав е предложил – чл. 320, ал. 5 ЗСВ 
(2007), както и въвеждането на абсолютно мнозинство за налагане на дис-
циплинарно наказание – 8 от 14 члена на съдийската колегия – чл. 320, ал. 
6 ЗСВ (2007). Председателите на ВКС и ВАС са изключени по право от 
дисциплинарните състави на съдийската колегия на ВСС.

Ограничена е възможността висящото наказателно производство 
срещу съдия да бъде основание за продължително временно отстраняване 
от длъжност, като е предвидено, че срокът на временното отстраняване от 
длъжност в досъдебното производство не може да надвишава срока по чл. 
234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс и че за периода на времен-
ното отстраняване от длъжност на съдията се заплаща възнаграждение в 
размер на минималната работна заплата. Висящото дисциплинарно произ-
водство може да доведе до отстраняване от длъжност на съдията за срок не 
по-дълъг от три месеца.

Приет е нов институт на отлагане на изпълнението на дисциплинар-
ното наказание посредством прилагане, изпълнение и отчет на изпълне-
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нието на „индивидуален план за професионално развитие“ – чл. 325, ал. 
2-5 ЗСВ (2007). Такъв план може да бъде предложен само за дисциплинар-
ни нарушения по т.т. 1-2 от чл. 307, ал. 3 ЗСВ, т.е. за системно неспазване 
на срокове в процесуалните закони и за неоправдана бавност в правосъди-
ето. В такъв случай изпълнението на наказанието може да бъде отложено 
от наказващия орган за срок до 6 месеца при прилагане на индивидуален 
план за професионално развитие, който включва мерки за преодоляване на 
специфични нужди и установени недостатъци в работата и подготовката на 
съдията. Индивидуалният план за професионално развитие се предлага от 
административния ръководител или от дисциплинарния състав на съдий-
ската колегия на ВСС. След изтичане на срока на приложението на плана 
колегията приема доклад за изпълнението на индивидуалния план и преце-
нява необходимостта от изпълнение на наложеното наказание. Правото за 
отлагане на изпълнението на дисциплинарното наказание чрез такъв план 
може да бъде упражнено само един път в рамките на професионалната 
кариера на съдията, независимо от броя на назначаванията24.

6. Обобщение на прегледа на уредбата

Горният исторически преглед на българската нормативна уредба на 
дисциплинарните производства срещу съдиите може да бъде обобщен по 
следния начин:

а. Министърът на правосъдието като висш орган на изпълнителна-
та власт не е имал правото да налага дисциплинарни наказания на съдии. 
Единствено в периода 1976-1991 г. законодателят му е дал правото на нала-
га дисциплинарни наказания, но само на районни и окръжни съдии (не и на 
върховни) и то за действия, които не са свързани пряко с правораздаването. 

б. Председателите на съдилищата не са имали дисциплинарна власт 
над редовите съдии нито в периода на действието на Търновската консти-
туция, нито в периода на социалистическа България. Едва през 1991 г. и в 
разрез с дотогавашната българска традиция, според която председателите 
на съдилищата са имали положението на „пръв сред равни“, им се дава 
дисциплинарна власт да налагат дисциплинарни наказания на съдията, ма-
кар и най-леките – забележка и порицание.

24 Не става ясно дали дисциплинарно преследваният за простъпки по чл. 307, ал. 3, т.т. 1-2 ЗСВ (2007) съдия има 
субективното право да иска отлагане на изпълнението на дисциплинарното наказание чрез индивидуален план за 
професионално развитие, или предлагането на такъв план е в дискреционна преценка на дисциплинарния състав 
на съдийската колегия на ВСС.
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в. През периода на действие на Търновската конституция само на-
рочни дисцилинарни състави са можели да налагат дисциплинарни нака-
зания на съдиите. В съставите са участвали или само съдии (и то върхов-
ни), или и други членове, но при мнозинство на съдиите. През периода 
на социалистическа България съдиите нямат гарантирана независимост и 
винаги могат да бъдат отзовани предсрочно. Същевременно законодате-
лят намира, че всяко дисциплинарно обвинение срещу съдия е достатъчно 
сериозно, поради което може да бъде разгледано само от Върховния съд: 
от цялото наказателно отделение на Върховния съд (а когато обвинен е 
военен съдия – от военната колегия на Върховния съд) при действието на 
ЗУС (1952) или от тричленен състав на Върховния съд при действието на 
ЗУС (1976).

Едва с приемането на КРБ (1991) и на ЗСВ (1994) се възприема пра-
вилото, че дисциплинарните наказания на съдиите се налагат от Висшия 
съдебен съвет: един административен, а не съдебен орган, при това орган, 
в който съдиите нямат мнозинство.

г. Нито в периода на действието на Търновската конституция, нито в 
периода на социалистическа България дисциплинарните наказания на съ-
диите не са се налагали от същия орган, който има властта да назначава и 
повишава съдиите. Едва през 1991 г. и в разрез с тази българска традиция 
правомощието да се налагат дисциплинарни наказания на съдиите е кон-
центрирано в същия орган, който има правомощието да назначава и пови-
шава съдиите.

д. Както в периода на действието на Търновската конституция, така 
и в периода на социалистическа България на дисциплинарно обвинения 
съдия е гарантирано изрично правото да даде устно или писмено обясне-
ния пред органа, който води дисциплинарното производство и взема ре-
шението за наказването му. Приетите при действието на КРБ (1991) два 
съдоустройствени закона – ЗСВ (1994) и ЗСВ (2007), до новелизацията с  
ЗИД ЗСВ, обн., ДВ., бр. 62 от 2016 г.‒ не гарантират изрично такова право 
на дисциплинарно обвиненото лице, тъй като му дават правото да даде 
обяснения пред дисциплинарния състав на ВСС, чието решение няма об-
вързваща сила за ВСС, но не и пред целия състав на ВСС.

е. Горният кратък исторически преглед показва, че изборът на кон-
ституционният законодател от 1991 г. да повери дисциплинарното наказ-
ване на същия орган, който назначава и повишава съдиите, е в разрез с 
българската традиция. Той не се налага и от никакви конституционни съ-
ображения за разделение на властите или за утвърждаване на върховен-
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ството на закона. Напротив, поверяването на провомощието да се наказват 
дисциплинарно съдии на орган, който не е съставен изцяло или в мно-
зинството си от съдии, освен че предизвиква редица възражения от прав-
но-политически характер25, е и в разрез с българската съдебна традиция. В 
разрез с българската традиция е и поверяването на дисциплинарна власт 
на председателите на съдилищата, тъй като по този начин те губят положе-
нието си на „пръв сред равни“.

7. Предложение de lege ferenda

De lege ferenda би могло да се обмисли правомощието за разглежда-
не на дисциплинарните обвинения срещу съдиите да бъде предоставено на 
състави на Върховния касационен съд (за съдиите от общите съдилища) 
и на Върховния административен съд (за съдиите от системата на адми-
нистративните съдилища). Възприемането на тази идея би било изцяло в 
съгласие с българската традиция26.

Обособяването на такива дисциплинарния състави на двете върхов-
ни съдилища не би ги натоварило прекомерно от гледна точка на кадрово 
обезпечаване, предвид многобройността на списъчния състав на тези съ-
дилища27. Във всяка едно от двете върховни съдилища може да се предвиди 
Пленумите да избират по 9 върховни съдии за членове на дисциплинарен 
състав на ВКС и ВАС за срок от 2 години, с право на еднократно преизби-
ране. Следва да се предвиди, че председателите на ВКС и ВАС не могат да 
бъдат избирани за членове на дисциплинарните състави. От възможността 
за избор в такъв състав следва да бъдат изключени съдиите, които към 
датата на избора са навършили 63 години и на които предстои скорошно 
пенсиониране, а така също и съдиите, назначени по реда за първоначално 
назначаване, освен ако не са несменяеми.

В зависимост от това дали дисциплинарно преследван е съдия от 
ВКС, респ. ВАС, или от инстанционен съд, дисциплинарните състави мо-
гат да заседават в петчленен или в седемчленен състав, при приложение 
25 Вж. становище на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия), № 515/2009 г., 

т. 18, според която когато съставът на съдебния съвет е смесен (съдии и други), за да се предотврати всякакво 
манипулиране или неправомерен натиск, съдиите, избрани от техните колеги, трябва да съставляват голямо 
болшинство от членовете.

26 И не само на българската; например в Кралство Нидерлания. Сведения у Адамова, А. Организация на съдебната 
система и статут на съдиите в Кралство Нидерландия, електронна публикация на сайта „Съдебно право“ от 
14.10.2015 г., достъпна на http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2015/10/14/-.

27 За разлика от положението при действието на Търговската конституция, когато нито едно от двете върховни 
съдилища не е надхвърлило 30 души числен състав.
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на принципа за случаен избор на членовете на състава. Производството 
следва да бъде подробно уредено, състезателно, като решението на дис-
циплинарния състав на ВКС и ВАС следва да бъде окончателно и да не 
подлежи на обжалване.

Срещу тези предложения могат да се отправят две възражения – кон-
ституционни и черпени от ЕКПЧ. 

Първото възражение е това, черпено от КРБ. Действително, чл. 130а, 
ал. 5, т. 3 КРБ възлага на съдийската колегия на ВСС компетентността по 
налагане на дисциплинарни наказания, но само на двете най-тежки – ос-
вобождаване от длъжност и понижаване28. Тази компетентност е конститу-
ционно установена, но компетентността по налагане на всички останали 
дисциплинарни наказания на ВСС и на председателите на съдилищата, коя-
то законът им възлага, не е конституционна. Тя може да бъде предоставена 
на ВКС и ВАС, в съответни дисциплинарни състави. Но дори в случаите 
на тези две най-тежки дисциплинарни наказания КРБ не съдържа забрана 
дисциплинарното производство да бъде възложено на орган, различен от 
съдийската колегия на ВСС. Прочее, може да се предвиди, че дисципли-
нарният съвет на ВКС и ВАС провежда дисциплинарното производство 
и по обвинения, по които вносителят на дисциплинарното производство 
иска налагането на двете най-тежки дисциплинарни наказания. Следва да 
се предвиди също така, че дисциплинарният състав на ВКС и ВАС може 
сам да прецени, че трябва да бъде наложено някое от двете най-тежки дис-
циплинарни наказания. И в двата случая дисциплинарният състав на ВКС 
и ВАС, когато прецени, че се налага налагането на тези наказания, поста-
новява писмено становище в този смисъл, а окончателната преценка дали 
да се наложи някое от двете най-тежки дисциплинарни наказания ще оста-
не в съдийската колегия на ВСС.

Но ако дисциплинарният състав на ВКС и ВАС прецени, че обвине-
нието е неоснователно или че следва да се наложи по-леко от посочените в 
чл. 130а, ал. 5, т. 3 КРБ наказания, неговата преценка следва да бъде окон-
чателна и без възможност за пререшаване от страна на съдийската колегия 
на ВСС. 

Второто възражение срещу предложението е това, черпено от ЕКПЧ, 
досежно необжалваемостта на решенията на дисциплинарните състави 
на ВКС и ВАС. Дисциплинарните наказания, налагани на съдията, било 

28 Мисля, че се има предвид наказанието по чл. 308, ал. 1, т. 4 ЗСВ, но не и това по чл. 308, ал. 1, т. 3 ЗСВ. 
Понижаването в ранг не е свързано с промяна на правораздавателната функция на съдията, посредством 
преместването му в друг съд, а преди всички със загуба на част от възнаграждението му.
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от председателя на съда, съдийската колегия на ВСС или дисциплинар-
ни състави на ВКС и ВАС, представляват индивидуални административни 
актове29. Обаче би било неподходящо да се предостави на административ-
ните съдилища и в последна сметка на ВАС правото да разглеждат жалби 
и протести срещу решения на колективни съдебни състави на двете вър-
ховни съдилища. Същевременно правото на справедлив съдебен процес 
на дисциплинарно наказания съдия по чл. 6 ЕКПЧ е в достатъчна степен 
гарантирано от факта, че дисциплинарното наказание е наложено в състе-
зателно производство пред колективен състав, съставен само от съдии и то 
от върховните съдилища30. 

Мисля, че това предложение може да бъде обсъдено в порядъка на 
дискусия.

29 Мръчков, В. За характера на правоотношенията на съдии, прокурори и следователи…, с. 105; Мингов, Ем. Още 
за характера на правоотношенията в съдебната власт.., с. 180.

30 За изискванията на справедливия съдебен процес в контекста на дисциплинарно производство на съдия вж. 
решението на ЕСПЧ от 09.01.2013 г. по делото Oleksandr Volkov v. Ukraine (application no. 21722/11), достъпно на 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115871#{„itemid“:[„001-115871“]}.
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СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ  
СЛУЖБИ - СЕКРЕТАРИАТ, ДЕЛОВОДСТВО, АРХИВ

Галина Иванова31

Работата на съдебната система би била невъзможна без многоброй-
ната армия на съдебната администрация, чиято основна цел е да обезпечи 
съдопроизводството и създаде формалната и документална обоснованост 
на юриспруденцията, като придаде форма на волята на съда и с това я об-
лече в законов образ. И ако зад понятието администрация се крие „процес, 
включващ хора, заети съвместно в работата по постигането на общи це-
ли“32, то съдебната администрация следва да се определи като дейност на 
хора, чиято цел е реализиране на специфичните за правосъдието цели по 
установяване на приложимото право в спорните отношения между страни-
те по делата, защита на обществения интерес чрез налагане на санкции за 
неправомерното поведение на нарушителите и изпълнение на постанове-
ните съдебни актове. 

Правилно е да се говори за съдебна администрация, а не просто за 
съдебни служби, обособени според своя предмет на дейност в рамките на 
един съдебен орган, доколкото самият устройствен закон в чл. 340 от Зако-
на за съдебната власт (ЗСВ), и в трите му алинеи говори за администрация, 
както и че администрацията на органите на съдебната власт е администра-
цията на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, 
на главния прокурор, на Върховната касационна прокуратура, на Върхов-
ната административна прокуратура, на Националната следствена служба, 
на съдилищата, на прокуратурите, на окръжните следствени отдели и на 
следствения отдел в специализираната прокуратура. Самата администра-
ция няма самостоятелни функции, а тя съществува, за да подпомага ра-
ботата на съответните органи, към които се отнася, в случая на съдебните 
органи. 

За да се разбере как работи съдебната администрация следва да се 
надникне, макар и без излишно задълбочаване в нормативната уредба, ре-
гламентираща нейното функциониране.

31 районен съдия в РС Нови пазар

32 Веренхайен Т., Танев Т., „Въведение в публичната администрация“ изд. ИКО, С., 2000 г., стр.19.
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I. Нормативна рамка 

Самостоятелно регламентиране на организацията на работата на съ-
дебната администрация е дадено още с първите устройствени закони, като 
със Закона за устройство на съдилищата, приет с ДВ бр. 7 от 12.01.1899 
г., освен в посочените в глава седма, озаглавена „Вътрешно устройство на 
съдебните места” разпоредби, където са разгледани правилата относно въ-
трешния ред за провеждане на съдебните заседания в следващата глава 
осма „Правилник за съдебните места” е посочено, че правилата, които се 
отнасят до вътрешния ред и делопроизводството на „съдебните места“ се 
определят чрез един общ правилник, който се издава от Министъра на пра-
восъдието. Така през всички години до наши дни, уредбата на функцио-
нирането на съдебната система, нейната вътрешна структура и работа на 
отделните служби е била уреждана последователно в действалите в съот-
ветствие с актуалните за времето си устройствени закони и правилници33. 
Освен в правилник за работата на съдебната администрация редица права 
и задължения на съдебните служители са били уредени както в самите ус-
тройствени закони, така и в нарочно създадени закони, в т.ч. и закони за 
конкретните съдебни служби, като например Закона за съдебните пристави 
(за съдебните изпълнители), приет с ДВ бр. 284 от 31.12.1902 г. Освен в 
нарочните правилници, уредба на правата и задълженията на отделните 
категории съдебни служители се съдържа и в специалните правилници от-
носно специфично обособените дейности в рамките на съдебната система, 
конкретно тези по нотариалната работа, дейността на съдебните изпълни-
тели, както и работата на бюрата за съдимост34.

33 Правилника за вътрешния ред и организацията на работата на окръжните и народните съдилища; Правилник 
за организация работата на съдебните учреждения – действал до 1978 г.; Наредба № 28 от 20.03.1995 г. 
за функциите на служителите в помощните звена и канцелариите на районните, окръжните, военните и 
апелативните съдилища, издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 30 от 31.03.1995 г.,  в сила от 
27.11.2004 г.; Правилник за съдебната администрация в районните, окръжните, административните, военните 
и апелативните съдилища (Загл. изм. - ДВ, бр. 33 от 2007 г.), издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, 
бр. 95 от 26.10.2004 г., в сила от 27.11.2004 г., , отм., бр. 9 от 29.01.2008 г.; Правилник за администрацията в 
районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, издаден от Висшия съдебен 
съвет, обн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2008 г. отм., бр. 66 от 18.08.2009 г.; Правилник за администрацията в районните, 
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, издаден от Висшия съдебен съвет, обн., 
ДВ, бр. 66 от 18.08.2009 г.; отм., бр. 8 от 28.01.2014 г.; Правилник за администрацията в съдилищата, издаден от 
Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г., отменен с Решение № 8802 от 13.07.2016 г. на ВАС по адм. 
д. № 3754/2014 г., IV о., докладчик съдията Марио Димитров.

34 Законъ за заплатите и длъжностните лица по съдебното ведомство,Обн., ДВ, бр. 81 от 12.04.1912 г., в сила от 
1.01.1913 г.; Правилник за нотариалната работа; Правилник за работата на съдебните изпълнители, Правилник 
за вписванията; Правилник за финансовата и счетоводната отчетност на съдебните учреждения, Издаден от 
министъра на правосъдието Обн. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 1958г.; Наредба № 466 за организация на работата 
на бюрата за съдимост; и по – новите  Наредба № 1 от 9.06.1986 г. за организацията и работата на бюрата за 
съдимост, издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 57 от 22.07.1986 г. и отм., бр. 10 от 4.02.2000 
г.; Наредба № 1 от 24.01.2000 г. за организацията и работата на бюрата за съдимост, издадена от министъра 
на правосъдието, обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., отм., бр. 24 от 4.03.2008 г.; Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за 
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, издадена от министъра на правосъдието, обн., 
ДВ, бр. 24 от 4.03.2008 г.
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Налице са и отделни правилници, уреждащи работата на админи-
страцията във върховните съдилища – Върховния касационен съд, Върхов-
ния административен съд, както и на прокуратурата35. 

От особена важност за регламентирането на редица дейности с из-
ключително важно значение за провеждането на обичайното съдопроизвод-
ство, както и за някои негови изключения е Правилникът за организация на 
работата на районните, окръжните и военните съдилища, обн. ДВ бр. 89 от 
15.11.1977 г., на който по – късно ще обърнем дължимото внимание. 

Съвременната структура на съдебната администрация е паралелно 
свързана с организацията на цялостната държавна администрация, докол-
кото съдебната власт е един от трите основополагащи стълба на държавна-
та власт съгласно чл. 8 от Конституцията на Република България от 1991 
г., и като такава, макар и отличаваща се със своя уникалност, тя разкрива 
редица общи черти с тези на останалите държавно функциониращи ад-
министрации. В този смисъл от важно значение, за да се разбере начина 
на функциониране  на съдебните служби, правата и задълженията на от-
делните категории служители, са и приетите общи закони в тази публич-
на сфера – Закон за администрацията, Обн., ДВ, бр. 130 от 5.11.1998 г. и 
Закон за държавния служител,Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 
28.08.1999 г.

За първи път със Закона за администрацията е извършено структу-
риране на администрацията според изпълняваните дейности – на обща 
и специализирана и макар тази диференциация да е извършена още през 
1998 г., прокрадването на този тип разделяне на работата на съдебната ад-
министрация е уредено за първи път едва с последния Правилник за ад-
министрацията в съдилищата, издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, 
бр. 8 от 28.01.2014 г., където в чл. 2, ал.1 е записано, че администрацията 
е обща и специализирана и се ръководи от съдебен администратор или 
административен секретар.

В този смисъл разглеждането на структурата на съдебната адми-
нистрация не може да подмине анализа на нейните функции, принципи, 
структура, длъжности и статут на съдебните служители.

35 Правилник за администрацията на Върховния административен съд, обн., ДВ, бр. 37 от 17.05.2016 г., в сила 
от 17.05.2016 г.; Правилник за администрацията на Върховния касационен съд, обн., ДВ, бр. 24 от 18.03.2014 
г.; Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ), обн., ДВ, бр. 106 от 
10.12.2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 26.07.2016 г.
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II. Функции на съдебната администрация

Основна функция на съдебната администрация е административ-
но-организационната, т.е. да подпомага органите на правосъдието при осъ-
ществяване на своите правомощия, като тази функция е формулирана още 
в самия устройствен закон в чл. 340, ал.1 от ЗСВ.  Функциите на съдебната 
администрация са резултат от целите, които тя има и които са свързани със 
създаване на необходимата вътрешна организация на процеса на осъщест-
вяване на съдопроизводството, т.е. да се разпределят отделните дейности 
между отделните й структури при условията на относителна самостоятел-
ност и взаимна обусловеност, така че да се гарантира обезпечаване на ця-
лостния съдебен процес по всяко едно дело. То означава разпределение 
на компетентностите в съответствие с хода на съдебното производство от 
самото му начало – сезиране на съда, до неговия завършек – приключване 
на делото с влязъл в сила съдебен акт. 

Според някои автори, в областта на публичната администрация се 
извеждат като основни функции на държавната администрация следните 
шест функции: административно-организационна, икономическа, социал-
на, информационна, контролна и регулативна36. От тях относими към съ-
дебната система са  административно-организационната, информационна-
та и регулативната. Благодарение на административно-организационната 
функция се определя  създаването, разкриването и закриването на отдел-
ните служби в съдебната администрация, реда на дейностите в тях и въз-
можната координация помежду им, т.е. вътрешната структура на съдебната 
администрация. Информационната функция на съдебната администрация 
се състои в необходимостта да се гарантира необходимата прозрачност на 
действията на съдебните органи, така че да ги направи познаваеми и пред-
видими. Регулаторната функция осъществява необходимото въздействие 
и взаимодействие между осъществяваните в съдебната система процеси. 

Всички тези функции се реализират чрез предвидените в Правилни-
ка за администрацията на съдилищата (ПАС) организационни и контролни 
механизми, конкретно дейността на съответния ръководител, което е ре-
гламентирано в устройствения закон, като част от правомощията на съот-
ветния председател на съд (чл.80, чл. 86, 93, чл. 99, чл. 100д, чл. 106, чл. 
114, чл. 122 от ЗСВ) или на съдебния администратор или административен 
секретар, съгласно чл. 2, ал.1 от ПАС. 

36 доц. д-р Величков Ив., доц.д-р Бенев Б., „Държавна администрация (структура, функции, проблеми)“ С.,2004, 
ЕкоПринт
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III. Принципи в работата на съдебната администрация и 
нейните служители

Според посоченото в монографията „Държавнослужебно право на 
Република България” на проф. д-р Добри Димитров, принципите на дър-
жавнослужебното право са базови, основополагащи начала, които характе-
ризират различните страни и аспекти на държавната дейност. Принципът е 
общо правило (норма) за изграждане на всяка социална система37. Пак там 
авторът сочи, че принципите формират една цяла система и поради тази 
пичина те трябва да се прилагат в тяхното единство и при пълно съчета-
ване. Принципите съставляват основно павило за поведение, поради което 
те имат задължителен характер и неспазването им води до съответната от-
говорност на техните адресати. Принципите имат и саморегулиращата за 
прилагащите ги функция, т.к. те предпазват гражданите, потребители на 
съответните държавни дейности и услуги, от свободното и неограничено 
използване на правните норми против интересите на потребителите. Те 
очертават допустимата рамка на функциониране на системата. В изпълне-
ние на принципите се осъществява и подбора на кадрите, които реализират 
изпълнението на функциите и целите на съдебната система.

Принципите, на които се подчинява организацията на работата в съ-
дебната администрация, са посочени в чл. 3 от ПАС, където е записано, 
че при осъществяването на своята дейност съдебните служители се ръ-
ководят от принципите на законност, отговорност, прозрачност, бързина, 
ефективност, лоялност и йерархична подчиненост съобразно изискванията 
за качествено обслужване на физическите и юридическите лица, както и 
на професионалната етика на съдебните служители.

Принципът на законност изисква спазване на действащите и прило-
жимите закони и подзаконови нормативни актове. Изисква се, и то особено 
от съдебните служители, познаване и спазване не само на законите и из-
общо на нормативните актове в приложимата сфера от вътрешното зако-
нодателство, но и на международните актове и особено на европейското 
процесуално законодателство. Съгласно чл. 345, ал.1 от ЗСВ, съдебният 
служител е длъжен да изпълнява задълженията си добросъвестно и точно 
съобразно длъжностната му характеристика.  

Неотменна част от принципа на законност е този на отговорността 
при изпълнение на възложените дейности, основни и допълнителни, който 

37 Проф.д-р Диимтров Д., „Държавнослужебно право на Република България”, Сиела, С.2010, с. 67
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всеки съдебен служител следва да изпълнява своите задължения съобраз-
но изискванията на законите, като в случай на отклонение от това той носи 
лична отговорност за допуснатите нарушения, което е предмет на дисци-
плинарната му отговорност.

Принципът на прозрачност е проекция на информационната функ-
ция на съдебната администрация и се състои в прилагането на ясни и точ-
ни механизми на работа, които правят действията на администрацията, а с 
това и на целия съдебен процес, познаваеми и предвидими.

Принципите на бързина и ефективност изискват осъществяването на 
поисканите от страните процесуални действия в максимално кратки сро-
кове, така, че да направи резултатите от действията на съда ефективни и 
да защитят правата и интересите на гражданите във възможно най-кратки 
срокове и да направят правосъдието своевременно, т.е. резултатно в мо-
мента, в който то се налага да бъде приложено. 

Принципът на лоялност изисква от съдебните служители спазване 
на такова поведение към ръководството на съответния орган на съдебната 
власт, което да зачита неговата воля и авторитет и направените властнически 
волеизлявления. Това на практика се изразява в полагането на добросъвест-
ни усилия за пълно, срочно и качествено изпълнение на поставените задачи. 

Йерархичната подчиненост е принципът, който гарантира успешното 
функциониране на принципите на законност, лоялност и спазването на про-
фесионалната етика. Йерархията в съдебната система се изразява в различ-
ните нива на отговорност и подчиненост, като нейното добро функциони-
ране е гаранция за високото качество на крайния резултат – осигуряване на 
бързина, качество и ефективност на правораздавателния процес. Йерархията 
се състои в проявата на подчиненост на актовете и действията на по-нискос-
тоящите в йерархията звена на по-висшестоящите, както и във възможност-
ите за контрол по изпълнението на висшестоящите спрямо нисшестоящите. 

Принципът на професионалната етика е свързан с личната етика, 
морала, ценностите и убежденията на съдебните служители. Самата пор-
фесионална етика е самостоятелно кодифицирана чрез Етичен кодекс на 
съдебните служители, утвърден от ВСС и в него са посочени нормите на 
професионално и лично поведение, което следва да има всеки един от съ-
дебните служители. Освен установените в ПАС принципи с Етичния ко-
декс са посочени и допълнителни принципи, които имат специфично за 
функционирането на съдебната власт значение, като политически неутра-
литет и конфиденциалност. 
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Съгласно принципа на политическият неутралитет съдебният слу-
жител не допуска в своята работа да бъде повлиян от свои или чужди по-
литически пристрастия. 

Принципът на конфиденциалност изисква съдебните служители да 
опазват в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена 
информация и станали им известни при или по повод служебната им дей-
ност.

Важно за работата на съдебните служители е и изграждането на под-
чинени на взаимната колегиалност и учтивост взаимоотношения, които до-
принасят за доверието както вътре в самата структура на съдебния орган, 
така и на външната среда към съдебната система. Взаимоотношенията меж-
ду отделните служители, независимо от тяхното структурно положение в 
системата на съдебната администрация, се подчиняват на напълно безлич-
ния характер (без субективна обвързаност и пристрастност) на взаимоотно-
шенията между служителите от едно и също или от различни йерархични 
нива. Този безличен характер на взаимоотношенията, лишен от всякакви 
пристрастия, гарантира не само еднаквото отношение към всички служите-
ли, но и еднаква оценка на изпълнението на задачите от всеки един от тях. 
Това особено силно важи в отношинията между служителите от различни 
йерархични нива и най-вече между тези, натоварени с административно-ор-
ганизационни и дисциплинарно санкциониращи правомощия. 

Изграждането на екип от силно мотивирани и обединени от общите 
цели на организацията служители е несъвместимо с наличието на субектив-
но обвързани и пристрастни отношения, което пречи на разгръщането на 
творческите и интелектуални възможности на всеки един служител. 

IV. Структура на съдебната администрация 

А. Съдебен администратор

Съгласно посоченото в правилника за съдебната администрация съ-
щата е разделена в две основни категории - обща и специализирана, чл. 
2, ал.1 от ПАС. Съдебната администрация се ръководи от съдебен адми-
нистратор или административен секретар. Тук е мястото да се посочи, че 
макар това да са длъжности на съдебни служители, на тях им е придадено 
особено административно–управленско качество, което ги издига в йе-
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рархията на съдебната структура на ниво, равнопоставено на съдийските 
правомощия и особено на тези на административния ръководител на съот-
ветната структура. Съгласно установените през последните години стан-
дарти за работа на съдебните служители, общото ръководство на съдебна-
та администрация се осъществява от съдебен администратор или админи-
стративен секретар. Техните правомощия са подробно разгледани в Глава 
втора „Устройство на администрацията“ от ПАС. Сред правомощията на 
съдебния администратор са комплекс от административно-организацион-
ни и контролни дейности като планиране, организиране и ръководство 
на съдебните служители; управлението на цялостната административна 
дейност в съда; разпределението на дейностите между отделните звена на 
администрацията на съда и изпълнението на задълженията на съдебните 
служители. От особено значение е посредническата дейност, която е отре-
дена на съдебния администратор, между административния ръководител и 
съдиите с администрацията на съда. Това придава на съдебният админи-
стратор изключително отговорната задача да бъде ретранслатор на волята 
на административното ръководство на съда към съдебните служители, т.е. 
отгоре надолу и в обратен ред, като предава в съответната форма послания-
та на стоящите ниско в йерархията съдебни служители към ръководството 
на съда. Съдебният администратор има отговорната роля за организиране 
провеждането на конкурсите за назначаване на съдебните служители, обу-
чението и повишаването на професионалната им квалификация. На тази 
категория служители е възложен контролът за спазването на трудовата 
дисциплина и уплътняване на работното време, както и всички трудови 
права и задължения на съдебните служители. Съдебният администратор 
има решаващо значение и при планиране бъдещите дейности на съда и 
тяхното материално техническо и финансово обезпечаване, което изисква 
изготвянето на точни прогнози за необходимите инвестиционни и други 
бюджетни разходи.

Едно специфично правомощие е възложено на съдебния админи-
стратор, а именно упражняването на контрол по събирането на таксите от 
администрацията на съда. Относно това би следвало същото да отпадне, 
доколкото чл. 129, ал.6 от ГПК предвижда отговорност за длъжностно 
лице, което даде ход на молбата (исковата молба), без да е внесена на-
пълно държавната такса, отговаря по чл. 6 от Закона за държавните такси. 
Следва да се признае, че това длъжностно лице, което извършва провер-
ката за редовност на една искова молба или молби, по които се образуват 
дела е единствено и само съдията докладчик по образуваното дело. Той е 
длъжен съгласно разпоредбите на процесуалните закони да следи освен 



62

за редовността на съдържанието на исковата молба, също и за платените 
дължими такси, които се определят по действащите тарифи - Тарифа № 1 
към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, про-
куратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, ДВ, 
бр. 15 от 1996 г., приложима за таксите по наказателни и административни 
дела и таксите събирани от Министерство на правосъдието, прокуратурата 
и следствените служби и Тарифа за държавните такси, които се събират от 
съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), приета с ПМС № 
38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г. 
Този контрол, който се предвижда да упражнява съдебният администратор 
е трудно осъществим, т.к. в съвременната структура на съдилищата е пред-
видено създаването на единна регистратура, където се подават исковите 
молби и практически съдебният администратор няма непосредствено на-
блюдение и възможност да упражнява постоянен контрол върху внесените 
и с това допълнително дължими държавни такси. Тази разпоредба е един 
процесуален анахронизъм, останал от времето на действието на отменения 
Правилник за организацията на работата на районните, окръжните и воен-
ните съдилища, издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 89 от 
15.11.1977 г. (Правилник от 1977 г.) и действал до 22.07.1994 г., където в 
чл. 30, ал.1 от него се е предвиждало всички книжа, по които се образуват 
дела, и книжата, подлежащи на таксуване по Закона за държавните такси 
„се приемат от административния секретар на съда“. Това е изисквало и 
правенето на нарочно отбелязване върху книжата за датата на постъпване-
то им и събраната такса. Освен с Правилника от 1977г., съгласно Правил-
ника за финансовата и счетоводната отчетност на съдебните учреждения, 
изд. от министъра на правосъдието, Обн. ДВ. бр.91 от 14. ноември 1958г. 
административните секретари в съдилищата са били натоварени с цялост-
ната счетоводна работа в съдебните учреждения, като в административно 
отношение те са били пряко подчинени на ръководителя на съдебното уч-
реждение, а относно начина на водене на счетоводството - на началника 
на финансово-счетоводния отдел при Министерството на правосъдието. С 
този правилник е било разписано, че в малките съдебни учреждения, къ-
дето по щата им няма предвидени нотариален книговодител и секретар на 
съдебно-изпълнителната служба, административният секретар извършва 
финансово-отчетната работа във всички служби. 

 Всичко това идва да покаже, че доколкото в сегашната структура 
на съдебната администрация е предвидено приемът на входящата корес-
понденция, а това означава и постъпилите в съда искови молби и други, 
по които се образуват дела, както и книжата за насрочените продажби да 
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се приемат в служба “Регистратура“ и съответните служители, работещи 
в нея само регистрират и разпределят постъпилата поща, а не от адми-
нистративния секретар или съдебен администратор, то задължението за 
контрол върху събирането на дължимите такси следва да бъде премахнато 
от длъжностните задължения на съдебният администратор, респ. админи-
стративен секретар. Съгласно сегашната структура на съдилищата и съз-
дадената с нея обща регистратура, книжата, по които се образуват дела, се 
предават най-късно на следващия ден от постъпването им на администра-
тивния ръководител на съда или на определени от него съдии, които об-
разуват делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят 
вида му и съдията докладчик на принципа на случайния подбор, използ-
вайки програмата за случайно разпределение на делата. С това е предви-
дено исковите молби да не постъпват нито при съдебния администратор 
или административния секретар и поради това е напълно безпредметно 
вменяването на задължение на тези служители да следят и да упражняват 
контрол по събирането на таксите от администрацията на съда. Този кон-
трол следва да се провежда от всеки конкретен съдия докладчик по всяко 
дело или от нарочно определен служител с финансово-контролни функ-
ции, познаващ правилата за изчисление на държавните такси. Логично е 
този контрол да се осъществява и след приключване на делото, доколкото 
до неговото окончателно приключване контрол върху него, в процесуален 
смисъл на думата, има съдията докладчик. Това не би противоречало на 
правилото на ГПК, че държавните такси се заплащат предварително, т.к 
чл. 76 от ГПК дава възможност ако таксите не са събрани, съдът да пос-
танови определение за тяхното последващо събиране – чл. 77 от ГПК. За 
допълнителното събиране на дължимите държавни такси е налице и още 
една възможност, която предвижда чл.248 от ГПК, за изменение от съда 
на постановеното решение в частта на разноските. В този смисъл de lege 
ferenda в бъдещия правилник, доколкото и настоящият е отменен с Реше-
ние № 8802 от 13.07.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3754/2014 г., IV о., доклад-
чик съдията Марио Димитров, следва контролното правомощие относно 
държавните такси, възложено към момента на съдебните администратори, 
респ. административен секретар, да отпадне. 

Административно–организационните и контролни функции на съ-
дебния администратор се изразяват и в правомощието му да дава задължи-
телни разпореждания на съдебните служители. 



64

Б. Административен секретар

Съгласно Правилника за администрацията на съдилищата също е 
особена категория съдебен служител, който подпомага административния 
ръководител и съдебния администратор при изпълнение на функциите им. 
С това и на тази специфична длъжност е придадено, освен качеството на 
подпомагащ административното ръководство орган, и такова на упражня-
ващ административно-организационни функции, като ръководство рабо-
тата на съдебните заседатели и на стажант-юристите. Описаните админи-
стративни функции на съдебния администратор са присъщи и за админи-
стративния секретар, който освен сходните на съдебния администратор 
права и задължения, макар и от по-ниска степен, може да го замества при 
неговото продължително отсъствие. 

В. Служител по сигурността на информацията

Това е също една специфична длъжност в рамките на съдебната адми-
нистрация, с която е натоварен конкретен служител, отговорен за защитата 
на класифицираната информация в съда съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ. Този 
служител е пряко подчинен на административния ръководител на съда. 

Г. Съдебен помощник

С изменения в Закона за съдебната власт, приет с ДВ, бр. 59 от 
22.07.1994 г., извършени през 2002 г., беше предвидена възможност за раз-
криване на щатове към ВКС, ВАС и ВКП и ВАП на съдебни и прокурорски 
помощници, които да имат подпомагащи работата на магистратите функ-
ции. Регламентиране на техните правомощия обаче стане едва с Правилни-
ка за администрацията в районните, окръжните, административните, воен-
ните и апелативните съдилища, приет от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, 
бр. 66 от 18.08.2009 г. С приемането на сега действащия ЗСВ беше пред-
видена възможност съдебни помощници да се назначават и в окръжните 
и апелативни съдилища, а през 2011 г. това беше възможно и във всички 
останали съдилища и прокуратури. Разкриването на тези щатове става по 
преценка на Висшия съдебен съвет въз основа на степента на натовареност 
на съответния орган на съдебната власт. Функциите на съдебните помощ-
ници са помощни и се отнасят до работата на магистратите. Самите съдеб-
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ни помощници са задължително лица с юридическо образование, съгл. чл. 
11 от ПАС и следва да отговарят на общите изисквания за назначаване на 
магистрати, съгл. чл. 162 от ЗСВ. Следва да се отбележи, че времето, през 
което лицето е работило като съдебен помощник се зачита за юридически 
стаж, съгл. чл. 164, ал.8 от ЗСВ. 

В правомощията на съдебните помощници е изготвянето на проекти 
на съдебни актове, проучване и обобщаване на съдебната практика по въз-
ложени от съдия докладчик или административен ръководител въпроси.  
Правомощията, които са разписани в ПАС, за съдебните помощници са 
идентични с посочените в чл. 246а и следв. от ЗСВ. 

V. Обща и специализирана администрация

 Структурата на съдебната администрация вече беше посочено, че 
се дели на обща и специализирана, което разделяне е извършено въз ос-
нова на посочения в чл. 5 от Закона за администрацията критерий, спо-
ред разпределението на дейностите на такива, които създават условията за 
осъществяване на същинските функции и цели на организацията и самото 
осъществяване на тези функции и цели на органа на държавната власт. 

Общата администрация осъществява материално-техническата и 
финансова обезпеченост на специализираната администрация, както и 
подпомага дейността на административния ръководител на съда, съдебния 
администратор или административния секретар. Общата администрация 
включва следните административни звена, които са обособени в отдели 
или сектори, както следва: “Финансова дейност и снабдяване”; “Стопанис-
ване и управление на съдебното имущество”; “Човешки ресурси”;  “Ин-
формационно обслужване, статистика и информационни технологии”; 
“Пресслужба и информация”. С правилника за администрацията на съди-
лищата е дадена възможност, в рамките на правомощията по ЗСВ, на все-
ки един административен ръководител на съда да определи конкретните 
потребности от обособяването на отделните звена, както и съвместяването 
на няколко функции от едни и същи служители. Последното е от изключи-
телно важно значение за обезпечаване на нормалното функциониране на 
съдебния орган при наличие на кадрови дефицит или липса на натоваре-
ност от такъв мащаб, която да оправдае съществуването на самостоятелни 
щатове за тези длъжности. 
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Специализираната администрация включва звената, които реално 
подпомагат и осъществяват процеса на правораздаване. Това са отличава-
щите се със своята специфика и уникалност съдебно процесуални дейст-
вия, които характеризират цялостната дейност на съдебната система. 

Специализираната администрация се състои от административ-
ни звена, обособени в служби и самостоятелни длъжности, както следва:  
“Регистратура за класифицирана информация”; “Регистратура”; “Съдебно 
деловодство”; “Съдебни секретари”; “Архив”; “ Връчване на призовки и 
съдебни книжа”; “Служител по сигурността на информацията”; “Съдебни 
помощници”; “ Бюро съдимост”. За някои от тези специализирани адми-
нистративни длъжности има и специално разработени нормативни актове, 
уреждащи тяхната дейност и функциониране - Наредба № 8 от 26.02.2008 г. 
за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, издадена 
от Министъра на правосъдието, последната обн., ДВ, бр. 24 от 4.03.2008 г.  

Структурата на съдебната администрация може да бъде изобразена 
по следния начин: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР/ 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР МАГИСТРАТИ

СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК

Обща администрация:

- Главен счетоводител;
- Касиер;
- Експерт, връзки с обществеността;
- Системен администратор;

Специализирана администрация:

- Служител по сигурността на информацията;
- Съдебен секретар;
- Съдебен деловодител;
- Съдебен архивар;
- Съдебен статистик;

Осъществяването на отделните дейности в общата и специализира-
ната администрация се изпълнява от заетите в съдебната система съдебни 
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служители. Това са лица, работещи по трудови договори и назначени след 
проведен конкурс, и за тях, съгласно чл. 359 от ЗСВ, се прилага Кодексът на 
труда. Това не са държавни служители в тесен смисъл на думата, но докол-
кото съдебната власт, в която те са назначени е част от държавната власт, в 
широк смисъл са именно такива. Съдебните служители не са държавни слу-
жители по смисъла на Закона за държавния служител, т.к. сами те не прите-
жават властнически правомощия, които са им делегирани от държавата. Съ-
дебните служители нямат самостоятелни държавновластнически функции и 
поради това те не принадлежат към държавните служители. За съдените слу-
жители не се прилага Законът за държавния служител, а Кодексът на труда.

Разпределянето на отделните длъжности в съдебната администра-
ция се извършва въз основа, от една страна на тяхното разпределение, оп-
ределено от функциите, които изпълняват, съгласно Правилника за адми-
нистрацията в съдилищата и от друга, от Класификатора на длъжностите 
в администрацията, приет от ВСС на основание чл. 341 от ЗСВ. С послед-
ните изменения, направени в ЗСВ с ДВ бр. 28 от 2016 г.е посочено, че 
всяка от колегиите на Висшия съдебен съвет, след съгласуване с комисия 
“Бюджет и финанси”, ще издава Класификатор на длъжностите на съот-
ветните органи на съдебната власт, в който се определят наименованията 
на длъжностите, минималната образователна степен и други изисквания 
за съответната длъжност, възнаграждението за длъжността, ранг за длъж-
ността и възнаграждение за ранг.

В Класификатора на длъжностите в администрацията, длъжностите 
на съдебните служители са обособени в раздели: 

Раздел А. Ръководни длъжности: Главен секретар (за ВСС), съдебен 
администратор, директор (за ВСС), началник отдел, началник кабинет на 
председателя на ВКС/ВАС, началник кабинет на главния прокурор, начал-
ник кабинет на директора на НСлС, главен счетоводител, ръководител сек-
тор, началник служба, административен секретар. 

Раздел Б. Експертни и технически длъжности: програмист, систе-
мен администратор, служител по сигурността на информацията, главен/
старши/младши експерт, съдебен помощник, прокурорски помощник, екс-
перт връзки с обществеността, стенограф, сътрудник комисия (за ВСС), 
главен/старши/младши специалист, секретар на колегия във ВКС и ВАС, 
завеждащ служба, съдебен секретар, съдебен деловодител, съдебен архи-
вар, съдебен статистик, призовкар, касиер, домакин, работник поддръжка 
сгради, шофьор, куриер, пазач невъоръжена охрана, чистач. 
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Раздел В. Специфични длъжности в: 

В1. Инспекторат към ВСС: главен инспектор в инспектората на 
ВСС, инспектор в инспектората на ВСС, експерт в инспектората на ВСС.

В2. Дейност „Вътрешен одит“: ръководител на вътрешен одит-ди-
ректор, държавен вътрешен одитор, главен/старши/младши вътрешен оди-
тор, стажант-одитор.

В3. Национален институт на правосъдието: директор, замест-
ник-директор, програмен координатор, програмен сътрудник. 

В4. Учебен център: ръководител учебен център, главен готвач, помощ-
ник-готвач, работник-кухня, барман, сервитьор, рехабилитатор, камериер. 

В Класификатора длъжностите на съдебните служители за всяка 
длъжност са посочени шифър от НКПД, точното наименование, изискуе-
мото минимално образование, трудов стаж, трудово възнаграждение, ми-
нимален и максимален ранг. Предвидено е диференцирано заплащане за 
отделните длъжности в зависимост от органа, където се заемат, като за 
едни и същи длъжности във: ВКС, ВАС, ВКП, ВАП, НСлС, НИП и ИВСС 
е предвидено по-високо трудово възнаграждение, спрямо тези в остана-
лите органи на съдебната власт. 

VI. Разпределение на общата администрация

Съобразявайки се с направеното в ПАС разделяне на администра-
цията в звена, което е според предмета на дейност и от посочените в 
Класификатора длъжности, следва да се посочи, че същите могат да се 
групират по следния начин: 

Звено “Финансова дейност и снабдяване”, включващ – Главен сче-
товодител, касиер, домакин. Служителите от това звено осъществяват фи-
нансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за 
счетоводството и другите нормативни актове, подпомагат административ-
ния ръководител на съда и съдебния администратор за правилното и зако-
носъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните 
средства и стоково-материалните ценности, разработват проект за годишния 
бюджет и бюджетните прогнози на съда, извършват плащанията във връзка 
с разходите на съда и възнагражденията на съдиите, служителите, вещите 
лица, съдебните заседатели, особените представители и др., събират и от-
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читат постъпленията от държавните такси и други приходи, осъществяват 
материално-техническото снабдяване на съда с инвентар, техника, консума-
тиви, материали и обзавеждане и др. посочени в ПАС дейности. 

Звено “Стопанисване и управление на съдебното имущество”, 
включващ: работник поддръжка сгради, шофьор, куриер, пазач невъ-
оръжена охрана, чистач. Тук следва да се посочи, че управлението на 
сградния фонд на цялата съдебна система, до промените, направени с ДВ 
бр. 100 от 2015 г., в Конституцията на Република България, в чл. 130в,  
се осъществяваше от министъра на правосъдието, който възлагаше на 
административните ръководители на съдилищата тяхното стопанисване. 
С извършените през 2015 г. промени в КРБ и последвалите такива през 
2016 г., с ДВ бр. 28 от 2016 г., на ЗСВ управлението на имуществото 
на съдебната власт се организира от Пленума на Висшия съдебен съвет, 
чл. 387-390 от ЗСВ, който разпределя ползването на недвижимите имо-
ти, предоставени на съдебната власт, между отделните нейни органи и 
възлага стопанисването им на административните им ръководители. В 
сгради, предназначени за съвместно ползване от органи на прокуратура-
та и на съда, управлението се предоставя на ръководството на съдебния 
орган, а при наличие на няколко различни по степен съдебни структури, 
управлението на цялостния сграден фонд се предоставя на ръководителя 
на най – висшестоящата структура. Съвместното използване на сградния 
фонд от различни структури на съдебната власт се извършва след като 
се извърши разпределение на ползването на съдебните сгради (обособя-
ват се конкретни помещения за ползване на отделните органи), целта на 
което е носене на самостоятелна отговорност по тяхната поддръжка, кон-
сумативи и пр. Така, с Решение № 24 от 09.06.2016 г. по т.27, Пленумът 
на Висшия съдебен съвет упълномощи административните ръководители 
на органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на 
недвижимите имоти да организират тяхното управление и поддържане. 

Служителите от звено “Стопанисване и управление на съдебното 
имущество” отговарят за строителството, ремонта, използването и сто-
панисването на съдебните сгради, предоставени на съда.

Звено “Човешки ресурси”, включващо: служител по сигурността 
на информацията, главен/старши/младши специалист по управление на 
човешките ресурси. Служителите от това звено събират, обработват и 
съхраняват служебната информация за съдиите и съдебните служители, 
поддържат редовното водене на служебните и трудовите досиета на зае-
тия персонал.
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Звено “Информационно обслужване, статистика и информацион-
ни технологии”, включващо: програмист, системен администратор І–ІІ 
степен, съдебен статистик, главен/старши/младши специалист. Служите-
лите от това  звено участват в процеса на въвеждането и поддържане-
то на информационните и компютърните системи в съда, отговарят за 
програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника,  
провеждат обучение на съдиите и съдебните служители за работа с про-
грамни продукти и организират публикуването на постановените съдеб-
ни актове на страницата на съда в интернет. 

Звено “Пресслужба и информация”, включващо: експерт връзки 
с обществеността, стенограф, сътрудник комисия (за ВСС), секретар на 
колегия във ВКС и ВАС, завеждащ служба. Служителите от това звено 
изпълняват една от изключително важните функции – информационната, 
като подготвят и осигуряват информационната стратегия на съда, орга-
низират и провеждат информирането на обществеността и осигуряване 
на връзки със средствата за масово осведомяване,  информират гражда-
ните за процедурите, извършвани в съда, и реда за тяхното осъществява-
не, предоставят информация за реда за достъп до делата, местонахожде-
нието на различните служби и друга информация, свързана с дейността 
на съда и др. 

Следва да се посочи, че обособяването на отдели е организационно 
оправдано при наличие на по-голям щат и наличие на няколко длъжности 
от едно и също звено, в останалите случаи е достатъчно да има обособе-
ни сектори на дейност, като при недостатъчен кадрови ресурс е възможно 
съвместяването на няколко различни дейности от един и същ съдебен 
служител. 

VII. Разпределение на специализираната администрация

Специализираната администрация е обособена в самостоятелни 
служби, включващи регистратури и деловодства. 

 А. Регистратура за класифицирана информация

Създаването на такава регистратура беше обусловено от Закона за 
защита на класифицираната информация и има за цел съхраняване на 
създадените или получени в съда материали и/или документи, съдър-
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жащи класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за 
защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за прила-
гането му (ППЗЗКИ).  

В това звено работят служители, посочени в раздел Б на Класи-
фикатора на длъжностите, служител по сигурността на информацията. 
Право на достъп до регистратурата и съдържащите се в нея документи 
имат съдиите и служителите в съда, получили по законоустановения ред 
достъп до материали и/или документи по делото, маркирани с гриф за 
сигурност, отговарящ на нивото на сигурност на  класифицираната ин-
формация. 

Самите регистратури се обособяват съгласно изискванията на 
ЗЗКИ,  приемат се от ДКСИ и подлежат на специален контрол. 

Б. Регистратура (обща)

В служба “Регистратура” работят съдебни деловодители, които 
приемат и регистрират входящата кореспонденция, в т.ч. и книжата за 
подлежащи на образуване дела, експедират изходящата кореспонденция, 
водят разносна книга. В общата регистратура или в нарочно обособена 
такава, в по-големите съдилища, се приемат и регистрират книжата на 
насрочени публични продажби.

В самата регистратура се водят на хартиен и/или електронен но-
сител следните книги и регистри:  входящ дневник; изходящ дневник; 
разносна книга; регистър на заявленията за достъп до обществена ин-
формация; книга по чл. 251, ал. 3 АПК.

Съдържанието и предназначението на всяка една от книгите е под-
робно описана в ПАС и целта на тяхното водене е да се създаде хроноло-
гична и документална удостоверителност на постъпилите в съда книжа. 

В. Съдебно деловодство

 Служба “Съдебно деловодство” включва всички деловодители в 
съда. Възможности за обособяване на самостоятелни деловодства, спо-
ред предмета на обслужваната съдебна дейност, е възможно при по-голе-
мите съдилища, като това допринася за по-добрата организация и качест-
во на изпълнение на работата. Например деловодство за наказателни, за 
граждански или за административни дела; за първоинстанционни или 
въззивни производства и пр. 
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Конкретните измерения на дейността на съдебните деловодите-
ли са също детайлно разработени в ПАС, като само ще споменем, че те 
окомплектоват  образуваните и разпределени на съдия докладчик вхо-
дящи документи, извършват вписвания в съответните деловодни книги, 
изготвят списък за призовките, изпращат призовките, изготвени по обра-
зец, и съобщенията по делата, с изключение на тези по отложените дела, 
подреждат и докладват своевременно на съдията докладчик новопостъ-
пилите документи към висящите дела, следят за изтичане на процесуал-
ните срокове, организират и поддържат подреждането на делата в дело-
водството, проверяват ежемесечно делата без движение и спрените дела 
и ги докладват на съдията докладчик, извършват проверки и предават в 
архива делата след приключването им и пр. 

В деловодството се водят на електронен носител и/или на хартиен 
носител следните книги и регистри: азбучен указател за образуваните 
наказателни, граждански, търговски, фирмени, изпълнителни и админи-
стративни дела; описна книга; книга за открити заседания; книга за за-
крити и разпоредителни заседания;  книга за привеждане в изпълнение на 
влезли в сила присъди и определения по глава двадесет и девета от Нака-
зателно-процесуалния кодекс; книга за веществените доказателства; кни-
га за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа;  регистри 
за юридически лица с нестопанска цел и другите юридически лица, кои-
то не са търговци, и специални регистри; книга по чл. 634в от Търговския 
закон;  регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК; книга за 
приемане и отказ от наследство; регистър на изпълнителни листове, из-
дадени за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт; 
регистър на актовете, с които преписката е върната, респективно про-
изводството по делото е прекратено и върнато на първоинстанционния 
съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в 
частта за разноските на решението или отстраняване на нередовности и 
за администриране на жалбата.

 Регистрите за юридическите лица с нестопанска цел и другите 
юридически лица, които не са търговци, се водят от окръжен съд по седа-
лище на ЮЛ и съдържат обстоятелства за направените вписвания. 

Регистрациите за политическите партии и движения се водят от 
СГС.

В ПАС е дадено подробно съдържание на водените книги и ре-
гистри, както и характера и последователността на обработване на де-
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лата според техния вид и последователността на съдопроизводствените 
действия. Видовете дела, тяхното класифициране и подреждане са под-
робно разгледани в глави ХІV – ХVІ от Правилника за администрацията 
в съдилищата, където са описани и задълженията на деловодителите при 
работа с тях. 

Г. Съдебни секретари

Служба “Съдебни секретари” включва всички съдебни секретари 
в съда. Задълженията на съдебните секретари са посочени както в съ-
ответните процесуални закони – ГПК, НПК и АПК, относно начина на 
изготвяне на съдебните протоколи и тяхната доказателствена стойност за 
процеса, така и в Правилника за администрацията в съдилищата. 

Съгласно посоченото в ПАС, съдебният секретар: съставя прото-
коли за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на 
състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съ-
дебното заседание; изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане 
на делата и ги поставя пред съдебните зали и информационните табла; 
изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите заседания; 
вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава; съста-
вя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и 
разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други; съставя 
списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседа-
ние; изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в кни-
гата за откритите заседания в тридневен срок от съдебното заседание; 
в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела 
на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове 
дела – в деловодството. 

Съдебните секретари, имащи право на достъп по ЗЗКИ, изпълняват 
и специалните изисквания на този закон и ППЗЗКИ. 

Д. Архив

Служба “Архив” осигурява съхраняването на всички свършени 
дела, деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат 
на дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структур-
ните звена на съда, съгласно сроковете за тяхното съхранение. 

Сроковете за съхранение на делата са различни според характера 
на производствата и степента обществена значимост на техния предмет. 
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Например в апелативните, окръжните, административните и военните 
съдилища делата се съхраняват 10 години; в районните съдилища, служ-
бите по вписванията и съдебно-изпълнителните служби – 5 години;  бра-
коразводните дела, обаче се съхраняват 10 години; делата за издръжка и 
за изменение на издръжка – 25 години, а при издръжка и изменение на 
издръжка на дете – 5 години след навършване на 25-годишна възраст на 
детето, в чиято полза е била присъдена; делата за осиновявания и за уста-
новяване на произход – 130 години;  запрещение – 25 години. 

 Различен е и срокът на съхранение на водените в съдилищата кни-
ги и регистри - описните книги и азбучниците се съхраняват 100 години; 
книгите за открити и закрити заседания – 25 години; книгите за приемане 
и отказ от наследство – 100 години.

E. Служба “Връчване на призовки и съдебни книжа”

В тази служба работят съдебни служители на длъжност призовкари 
и куриери. В работата си служителите връчват призовките и съдебните 
книжа съгласно изискванията на процесуалните закони. 

Ж. Служба “Бюро „Съдимост”

Работата на службата е регламентирана с нарочна Наредба № 8 от 
2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съди-
мост (ДВ, бр. 24 от 2008 г.) и освен на общите деловодни практики е 
строго подчинена на специалните правила, които предвижда наредбата. 
Специфичното в тази дейност е, че тя съществува само при районните 
съдилища, към които се създават бюрата за съдимост. В самото бюро 
съдимост се събира, съхранява и обменя информация за осъдените лица, 
родени в района на съда, които са осъдени от български съдилища или 
които са освободени от наказателна отговорност от български съдилища 
и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния 
кодекс. 

VIII. Производство по дела

Тук е моментът да се посочи, че за разлика от по новите правилни-
ци, единствено Правилникът за организацията на работата на районните, 
окръжните и военните съдилища, издаден от министъра на правосъдието, 
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обн., ДВ, бр. 89 от 15.11.1977 г. и отменен с Наредба № 28 от 20.03.1995 
г. урежда детайлно процедурата на провеждане на разпоредителните (за-
крити) заседания, съдебните (открити) заседания, както и провеждането 
на съдебни действия вън от седалището на съда. За сравнение, насто-
ящият правилник не предвижда подобна прецизна уредба на отделните 
процесуални действия на съда и съдебните служители, и в същото време 
тази празнота не е запълнена нито от устройствения закон, нито от про-
цесуалните закони. В последните правилници се говори за „Производ-
ство по несвършени дела“, „Производство по дела за обжалвани актове“ 
и пр., но в тях липсва процедура относно провеждането на самите про-
цесуални действия на съда и съдебните служители. Липсва уредба, която 
да сочи и какъв е вътрешният ред на самото съдебно заседание – разпо-
ложението на съдебния състав, прокурора, секретар – протоколистите, 
страните, адвокатите и пр. За да не забравяме добрите стари практики, 
които неясно и все по-рядко се предават през поколенията магистрати 
и съдебни служители, като мнозина вече са забравили къде и по какъв 
начин те са били уредени, следва да се върнем към първоизточника на 
тяхната съвършена за времето си уредба - Правилник за организацията 
на работата на районните, окръжните и военните съдилища, изд. от ми-
нистъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 89 от 15.11.1977 г., отменен с ДВ 
бр. 59 от 22.07.1994 г., наричан Правилника от 1977 г.38. Посоченото в 
този правилник, преценено през призмата на съвременните процесуални 
закони, изисква в бъдещите правилници да се намери място и за регла-
ментиране на следните процесуални дейности:

А. Провеждане на разпоредителни (закрити) заседания

Разпоредителните заседания се провеждат в тридневен срок от въз-
лагане делото на докладчика, а по бързите и незабавните производства 
– веднага. По въпросите, разгледани в тези заседания, съдът се произнася 
незабавно. Поради това, че повечето разпоредителни заседания се про-
веждат само от съдията докладчик, без участието на секретар – прото-
колист, то протокол за разпоредителното заседание се изготвя в самото 

38 Раздел II Разпоредителни (закрити) заседания Чл. 67. (1) Разпоредителните заседания се провеждат в тридневен 
срок от възлагане делото на докладчика, а бързите - веднага. По въпросите, разгледани в тези заседания, съдът 
се произнася незабавно.

(2) Протоколът за разпоредителното заседание се изготвя в самото заседание.
Чл. 68. В книгата за разпоредителните заседания се вписват само решенията и определенията, с които се решават 

въпросите или прекратяват делата и преписките. Останалите определения не се вписват в книгата.
Чл. 69. Когато от разпоредително заседание делото се връща на прокурора за допълнително разследване, то се 

изпраща на прокурора най-късно на следващия ден.
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заседание, само по преценка на съда, като в този случай е задължител-
но участието на секретар – протоколист. В противен случай, единствен 
акт, който овеществява проведеното разпоредително заседание е актът на 
съда, с който той се произнася по поставените въпроси, обикновено това 
е разпореждане, определение, заповед. 

В книгата за разпоредителните заседания се вписва резултатът от 
закритото или разпоредителното заседание, което става с разпореждани-
ята,  определенията, заповедите на съда, с които се решават въпроси-
те или прекратяват делата и преписките. Останалите определения не се 
вписват в книгата. 

 Когато от разпоредително заседание делото се връща на прокурора 
за допълнително разследване, то се изпраща на прокурора най-късно на 
следващия ден.

Б. Провеждане на съдебни (открити) заседания

Тук отново, въпреки че настоящият правилник предвижда регла-
ментация на провеждане на самото заседание – чл. 83-85 от ПАС, следва 
да се посочи, че липсва точна регламентация на процедурата, по която се 
провежда самото съдебно заседание. Липсва уточнение дори и за разпо-
ложението на съда и целия съдебен състав, в случаите, когато заседават 
повече от един съдия – тричленен, петчленен или седемчленен съдебен 
състав, формиран от съдии и съдебни заседатели. Това, обаче, не може да 
се каже за Правилника от 1977 г.39, където са налице детайлно разписани 
39 Чл. 70. (1) За всяко съдебно заседание се изготвя обявление за реда и часовете за разглеждане на делата. Това 

обявление в деня на заседанието се поставя пред съдебната зала и такова обявление се предоставя на информатора 
при съда. Съдебните заседания се откриват в точно определения в обявлението час.

 (2) Когато гражданските дела са насрочени по групи за определени часове, правилото на чл. 107, ал. 1, изр. 2 ГПК 
се прилага поотделно за съответната група дела.

Чл. 71. (1) В съдебните заседания съдиите заемат места според старшинството си - старшият член от дясната страна, 
а младшият - от лявата страна на председателят на състава. Съдебните заседатели се подреждат по същия ред 
според възрастта им, а във военните съдилища - по звание.

 (2) Съдебните заседатели във военния съд не могат да бъдат по-младши по звание от подсъдимия, когато е 
военнослужещ.

 (3) Прокурорът, общественият обвинител, частният тъжител, ищецът, частният обвинител и жалбоподателят 
заемат определените им места от дясната страна на съда, а секретарят, подсъдимият, общественият защитник, 
ответникът и ответникът по жалба - от лявата.

Чл. 72. При влизане на съдиите в съдебната зала всички лица, които се намират там, включително прокурорът и 
секретарят, стават прави. Участвуващите по делото лица стоят прави, когато говорят на съда или задават въпроси. 
При обявяване на решението или присъдата всички лица, включително съдиите, прокурорът и секретарят, стоят 
прави.

Чл. 73. (1) По време на разглеждане на делата може да се влиза и излиза от съдебната зала само с разрешение на 
председателя на състава.

 (2) След откриване на заседанието делата се дават на страните и техните защитници и повереници само с 
разрешение на председателя на състава.

 (3) В случая на чл. 114 ГПК в призовката съдът указва на страната по кои въпроси ще бъде разпитана.
Чл. 74. Обещанието на свидетеля, че ще каже истината, на вещото лице, че ще даде вярно заключение, на преводача, 

че ще направи верен превод, и на тълковника, че ще направи вярно тълкуване, се отбелязва в протокола на 
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правила за провеждането му. 

В този смисъл, в бъдещите правилници следва да намерят място и 
разпоредби относно провеждането на откритите съдебни заседания, като 
се посочи, че в съдебните заседания съдиите заемат места според стар-
шинството си - старшият член от дясната страна, а младшият - от лявата 
страна на председателя на състава. Съдебните заседатели се подреждат 
по същия ред според възрастта им, а във военните съдилища - по звание. 
Съдебните заседатели във военния съд не могат да бъдат по-младши по 
звание от подсъдимия, когато е военнослужещ.

Прокурорът, частният тъжител, ищецът, частният обвинител и жал-
боподателят заемат определените им места от дясната страна на съда, а 
секретарят, подсъдимият, общественият защитник, ответникът и ответ-
никът по жалба - от лявата.

При влизане на съдиите в съдебната зала всички лица, които се на-
мират там, включително прокурорът и секретарят, стават прави. Участ-
ващите по делото лица стоят прави, когато говорят на съда или задават 
въпроси. При обявяване на решението или присъдата всички лица, вклю-
чително съдиите, прокурорът и секретарят, стоят прави.

По време на разглеждане на делата може да се влиза и излиза от 

заседанието.
Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1984 г.) Протоколите се изготвят в самото заседание или в сроковете по чл. 126 ГПК. 
 (2) Протоколът се съставя под диктовката на председателя.
 (3) Пледоариите се отразяват в съществената им част.
 (4) В протокола се отбелязва кога е започнало и свършило заседанието по делото и датата на изготвяне протокола.
 (5) Ако разглеждането на делото е започнало след обявеното време, в протокола се отбелязва причината за 

закъснението.
Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1984 г.) Глобите, наложени във връзка с производството по делата (на свидетели, експерти 

и др.), се вписват от секретаря веднага след заседанието в книгата за глобите, а изпълнителен лист се издава, 
след като определението за наложена глоба е влязло в сила. За вписването секретарят прави бележка отстрани на 
определението, с което е наложена глобата. При отменяне на глобата секретарят отбелязва отменянето в книгата 
за глобите.

Чл. 77. (1) Насрочените дела в открито заседание се вписват в срочната книга най-късно един ден преди заседанието.
 (2) В срочната книга се вписват съставът на съда, докладчикът, прокурорът и резултатът от разглеждането на 

делото. Когато делото е отложено, спряно или прекратено, вписва се причината за това, а когато делото е решено, 
вписват се датата и накратко съдържанието на съдебния акт.

 (3) Срочната книга се попълва от секретаря на състава, а резултатът от делата - от съдията-докладчик.
 (4) Приемането и предаването на делата след приключване на съдебното заседание от секретаря на докладчика 

и от докладчика в деловодството се извършват срещу подпис и дата в книгата за откритите заседания.
Чл. 78. Когато със съдебния акт се присъждат суми, в диспозитива му се посочват правното основание на задължението 

и времето на възникването му.
Чл. 79. (1) Протестът и жалбата, които подлежат на разглеждане от по-горен съд и на които е даден ход, се изпращат 

заедно с делата най-късно до три дни след изтичане срока за обжалване. Разписката за връчване на препис от 
жалба по гражданско дело се изпраща на по-горния съд допълнително, веднага след връщането й.

 (2) Във всеки съд се води списък на делата, изпратени на втората инстанция, в който след връщането им се 
отбелязва резултатът от обжалването или протестирането.
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съдебната зала само с разрешение на председателя на състава.

След откриване на заседанието делата се дават на страните и тех-
ните защитници и повереници само с разрешение на председателя на 
състава.

В случаите, когато съдът разпореди страната да се яви лично и да 
даде обяснения за обстоятелства по делото в призовката се посочват въ-
просите,  по които трябва да отговори. 

Обещанието на свидетеля, че ще каже истината, на вещото лице, че 
ще даде вярно заключение, на преводача, че ще направи верен превод, и 
на тълковника, че ще направи вярно тълкуване, се отбелязва в протокола 
на заседанието.

Протоколите се изготвят в самото заседание или в сроковете по 
ГПК и НПК. Протоколът се съставя под диктовката на председателя. Пле-
доариите се отразяват в съществената им част. В протокола се отбелязва 
кога е започнало и свършило заседанието по делото и датата на изготвяне 
на протокола. Ако разглеждането на делото е започнало след обявеното 
време, в протокола се отбелязва причината за закъснението. 

След приключване на съдебното заседание съдебният секретар от-
разява в книгата за открити заседания резултата от заседанието. 

Резултатът по решените дела се отразява в книгата за открити засе-
дания и описната книга от съдебен служител.

В. Провеждане на съдебни действия извън седалището на 
съда

Съгласно разписаното съдържание на нормата на чл. 133, ал.1 от 
ЗСВ заседанията се провеждат в съдебната сграда по седалището на съда. 
Това е отправната точка и тя е задължителна за всички видове дела. Сле-
дователно принципът е, че делата се разглеждат в съдебните зали в съ-
дебните сгради. Изключението, което законът допуска, е посочено в чл. 
133, ал.2 от ЗСВ и то сочи, че в изключителни случаи със съгласието на 
председателя на съда съдебният състав може да реши да проведе съдеб-
ното заседание в друга сграда. Всъщност именно това води до създава-
нето на съдебни зали ad hoc или т.н „заседания на пункт”, доколкото това 
са зали или помещения, приспособени за такива, извън сградата на съда. 

Необходимост от регламентиране на работата в тези изключител-
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ни случаи е налице, доколкото последните правилници не регламенти-
рат провеждането на съдебни заседания на пункт, а поради извършените 
процесуални промени все повече заседания ще бъдат провеждани по този 
начин. Една от възможните причините е  невъзможност на капацитета 
на изградените съдебни зали за поемане на всички необходими и задъл-
жителни участници по някои дела (пример в това отношение е създа-
дената във Варненския затвор съдебна зала, за нуждите на окръжния и 
апелативния съд във Варна), на следващо място поради необходимостта 
от изграждане на специализирани помещения за изслушване на деца, т.н 
„сини стаи”. Необходимостта от провеждане на щадящо, дружелюбно 
изслушване на децата, участници в съдебни процедури в специално обо-
рудвани помещения, извън сградите на съдебните органи и в частност на 
съда, всъщност представлява провеждане на съдебни заседания, извън 
съдебната сграда по седалището на съда, а това е посочено в чл. 133, 
ал.2 от ЗСВ. Всичко това изисква нормативно регламентиране на тех-
нологията на провеждане на тези заседания, така както това е ставало с 
отменения Правилник за организацията на работата на районните, ок-
ръжните и военните съдилища, от 15.11.1977г.40. Следва да се подчертае, 
че потребност от провеждане на съдебни заседание, извън сградата на 
съда, има както по наказателни дела, възможността за което е дадена в 
разпоредбата на чл. 262 НПК, но и по граждански дела, каквато възмож-
ност предвижда чл. 135, ал.1, изр.2-ро от ГПК (приложим е за брачни 
дела, дела за родителски права, домашно насилие и пр.). 

Начинът, по който следва да се провеждат тези съдебни заседания, 
трябва да е в съответствие с посочените в чл. 133 от ЗСВ две предпоставки: 

Първата предпоставка е наличие на изключителен случай, изис-

40 Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1984 г.) (1) Районните, окръжните и военните съдилища могат да разглеждат дела на 
пунктове извън седалищата им.

 (2) Извън района на окръга окръжните и районните съдилища разглеждат дела с разрешение на министъра на 
правосъдието.

 (3) Извън района си, но в района на съответния окръг, районните съдилища разглеждат дела с разрешение на 
председателя на окръжния съд.

 (4) Военните съдилища разглеждат делата по начало в района на поделението, от което са подсъдимите.
Чл. 81. За разглеждане на насрочените на пункт наказателни дела се определят съдебни заседатели от района на 

пункта. Председателят на съда може да разпореди да се определят съдебни заседатели от други райони, когато 
важни съображения налагат това.

Чл. 82. (1) Делата, които са от особен обществен интерес, могат да се разгледат пред колективите на трудещите 
се, а за военните съдилища - пред личния състав на поделенията, ако това би допринесло за разширяване на 
възпитателното въздействие.

 (2) Когато делото се разглежда пред колектива на трудещите се или във военно поделение, то не може да бъде 
отложено само за решаването му в седалището на съда.

Чл. 83. (1) Когато няколко дела трябва да се разгледат или отделни съдебни действия по тях да се извършват извън 
седалището на съда, в едно и също или близки места, това се възлага на един състав, съответно на един съдия, 
и се извършва с едно отиване.

 (2) Пътните, дневните и квартирните пари на членовете на състава се разпределят съразмерно между всички 
дела, като се взема предвид и отдалечеността на местата.

 (3) Когато делата се разглеждат пред колективите на трудещите се или на пункт, пътните, дневните и квартирните 
пари не се възлагат на страните.
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кващ провеждане на съдебно заседание извън сградата на съда. Причи-
ните, обуславящи такъв изключителен случай могат да се обособят в две 
групи – първата е обективна - липса на достатъчно съдебни зали в съдеб-
ната сграда и типичен пример е съдебната зала във Варненския затвор. 
Втората причина има субективен характер и е свързана с особеностите на 
личността, заради която се налага провеждането на съдебното заседание 
– напр. дете, което следва да се изслуша в защитена среда, даваща необ-
ходимата специализирана (социално – психологическа) помощ. 

Втората предпоставка е да има съгласие на председателя на съда. 
Съгласно чл. 133, ал.2 от ЗСВ, в изключителни случаи, със съгласието на 
председателя на съда, съдебният състав може да реши да проведе съдеб-
ното заседание в друга сграда. Това означава, че за да се проведе съдеб-
ното заседание е необходимо мотивирано искане от съдията докладчик 
по делото до председателя на съда, който да разреши провеждането на 
съдебното заседание в друга сграда. Такова разрешение следва да се из-
исква, съответно да се дава, във всички случаи на провеждане на съдебни 
заседания, извън сградата на съда, т.к. е свързано с цялостното обезпеча-
ване на съдопроизводството. 

Административният ръководител на съда е единственият, който 
може да разреши и провеждането на съдебни действия извън сградата, 
където по принцип те се провеждат, съгл. чл. 133, ал.1 от ЗСВ, излизането 
на съдебен секретар за водене на протокол за съдебното заседание, тех-
ника – при нужда (компютър, лаптоп, пишеща машина и пр.). Никой друг 
освен председателя не може да нареди на съдебния секретар да напусне 
сградата на съда, да се вземе техника, ако е необходимо и да участва в 
подобно заседание на пункт. Освен тези лица, би могло да се наложи и 
на съдебните заседатели по наказателно дело да участват в заседание на 
пункт, поради което и за тях следва да има разпореждане от председате-
ля на съда за участието им. В съответствие с установената вътрешната 
субординация в административното управление на съда е необходимо 
разпореждане на административния ръководител за извършване на опре-
делени процесуални действия извън сградата. 

Даването на разрешение от председателя на съда е необходимо и 
поради разпоредбата на чл. 61, ал.1 от ПАС, изискваща изнасянето на 
делата и другите книжа да става с писмено разрешение на администра-
тивния ръководител на съда или на друг съдия. Така се контролира и га-
рантира сигурността на делото, което неизбежно следва да бъде по време 
на съдебното заседание, извън сградата на съда. Не може да има съдебно 
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заседание и съдебнопроцесуални действия без самото дело. 

Извършването на действия, извън сградата на съда, следва да се 
извършва след изрично разрешение от председателя на съда, дадено с 
нарочна административна заповед и поради това, че само така се защи-
тават правата и интересите на работещите съдии, съдебни заседатели и 
съдебни служители, които напускайки сградата на съда, вече са изложе-
ни на всички възможни рискови ситуации (злополуки от ПТП и др. ха-
рактер). В заповедта следва да се посочи точното място на провеждане 
на съдебното заседание и началният му час, според разпореждането на 
съдията-докладчик. Това е особено необходимо, когато се налага про-
веждането на съдебни действия в друг съдебен район, т.к. е свързано и с 
командироването на съдебните служители. Тук следва да се изтъкне, че 
за разлика от разследващите полицаи и прокурори, работното място на 
съдиите и съдебните служители е в сградата на съда и те не могат по своя 
преценка да напускат сградата на съда, за да провеждат съдебно-проце-
суални действия извън нея. 

Легитимността на тези действия зависи изцяло от разрешаването 
им от председателя на съда, съгл. чл. 133, ал.2 от ЗСВ и това ясно личи 
от формулировката на закона „в изключителни случаи със съгласието на 
председателя на съда съдебният състав може да реши да проведе съдеб-
ното заседание в друга сграда”. Текстът на закона не поставя никакви 
условности, като дали това е в населеното място на съда или в друго 
населено място, което означава, че дори и адресът на провеждане на съ-
дебното заседание да е в непосредствена близост до сградата на съда (на 
съседния номер, улица, квартал и пр.), пак е необходимо разрешение. 

В бъдещите правилници следва да се предвидят текстове, дава-
щи уредба на тези процесуални действия, в съответствие с действащата 
структура на съдилищата в цялата съдебна система, съгласно които съ-
дилищата могат да разглеждат дела на пунктове извън съдебната сграда 
по седалището им, когато е налице обоснована необходимост за това от 
съдията-докладчик по конкретно дело. Извън съдебната сграда, но в рам-
ките на населеното място по седалището на съда, както и в друго населе-
но място, но в рамките на съдебния район, съдилища могат да разглеждат 
дела с предварителното съгласие на председателя на съда и надлежно 
уведомяване на страните. Извън съдебния район на съответния орган на 
съдебната власт, съгласие за провеждане на съдебните заседания извън 
сградата на съда се дава, както следва:
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а) От председателя на окръжния съд за съдебни действия извън 
съдебния район на съответния районен съд, но в рамките на съдебния 
район на окръжния съд;

б) От председателя на апелативния съд за съдебни действия извън 
съдебния район на съответния окръжен съд, но  в рамките на съдебния 
район на апелативния съд;

в) От председателя на ВКС, а за административните съдилища от 
председателя на ВАС, за извършването на съдебни действия в друг апе-
лативен съдебен район.

В тези случаи разрешението се дава след искане от председателя 
на съответния съд, пред който делото е висящо въз основа на изрично 
искане на съдията – докладчик. 

За провеждане на съдебните заседания или съдебни действия на 
насрочените в друг съдебен район наказателни дела се определят съдеб-
ни заседатели от района на пункта, ако не е бил даден ход на делото. 
(Това се налага от обстоятелството, че съдебните заседатели от района, в 
който ще се проведат съдебните действия са по-разпознаваеми за местна-
та общественост и тяхното присъствие би имало по-силно превантивно 
въздействие върху наказателноотговорните лица, а от друга страна това 
ще доведе и до намаляване на разходите по командироване на съдебния 
състав). В случаите когато е даден ход на делото, съдебното заседание се 
провежда с участието на първоначалния съдебен състав. (Последното е в 
съответствие с принципа на неизменност на съдебния състав.)

Когато няколко дела трябва да се разгледат или отделни съдебни 
действия по тях да се извършват извън седалището на съда, в едно и също 
или близки места, това се възлага на един състав, съответно на един съ-
дия, и се извършва с едно отиване.

Пътните, дневните и квартирните пари на членовете на състава се 
разпределят съразмерно между всички дела, като се взема предвид и от-
далечеността на местата. Когато делата се разглеждат на пункт, пътните, 
дневните и квартирните пари не се възлагат на страните. (Това е резултат 
на това, че преценката на съда, как най-добре да се извършат процесуал-
ните действия по делото не следва да е в тежест на страните и те не бива 
да бъдат осъждани да плащат за това. Разходите следва да се покриват от 
средствата на бюджета на съдебната власт.).

Освен производствата по закрити и открити заседания в Правил-
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ника за администрацията в съдилищата са детайлно разгледани и оста-
налите процесуални производства - производство по дела за обжалвани 
актове; производство по дела за влезли в сила актове; производство по 
изпълнителни дела и съдебните поръчки. 

IX. Статут на съдебни служители

Съдържанието на понятието „статут“, съгласно Речник на чуждите 
думи в българския език, изд. на БАН, 1982г., с.811 означава „Устав на 
държавен орган, обществена или международна организация; правното 
положение на едно лице, на населено място”. Самата дума е от латин-
ски произход – ststutum. Според едно от значенията на латинската дума, 
съгласно Латинско – български речник, изд. „Наука и изкуство”, С.1990, 
с.668, това означава „определям, назначавам, постановявавм, решавам”. 
Според проф.д-р Добри Димитров, в правната теория битува правилото, 
че всяко правно отношение има три елемента – субекти (страни), съдър-
жание и обект, като съдържанието му се представя чрез правата и задъл-
женията, респ. на правомощията на страните по него41. В съдържанието 
на статута на съдебните служители се включват техните права и задъл-
жения, които възникват от момента на тяхното назначаване, от момента 
на възникване на реално и конкретно правоотношение до неговото пре-
кратяване по установения от законите ред. Възникването на правоотно-
шението между съдебния орган и съдебния служител е регламентирано в 
чл. 343 и следв. от ЗСВ. 

А. Възникване на правоотношенията със съдебните 
служители 

Възникването на правоотношението между предствляващия органа 
на съдебната власт, председателя на съда, и конкретното лице става след 
провеждането на конкурс, който е задължителен за длъжностите, кои-
то са свързани с осъществяването на правомощията на органите по чл. 
340, ал. 1. Провеждането на конкурс е задължително в случаите, когато 
дейността на съдебния служител е свързана с осъществяването на пра-
вомощията на съответния съд – чл. 133 от ПАС. Следва да се посочи, че 
съгласно тази разпоредба провеждането на конкурс не е задължително за 
длъжности, които не са свързани пряко с осъществяване на правомощи-
ята на съда, като например за шофьор, чистач и пр., но в същото време 

41 Проф.д-р Диимтров Д., „Държавнослужебно право на Република България”, Сиела, С.2010, с. 311
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е препоръчително такъв да се провежда и за тези длъжности, доколкото 
конкурсът дава възможност за равнопоставено отношение към неогра-
ничен брой кандидати за заемане на длъжността при спазване на прин-
ципите за демократичен и недискриминационен избор, без съмнение в 
провеждане на процедурата по тяхното назначаване. От друга страна, 
това би гарантирало възможно най-добрия избор, съобразно конкретната 
длъжност на кандидата, който в най-висока степен покрива общите кри-
терии за заемане на длъжността и отговаря на основните принципи за 
работа на съдебните служители. 

Провеждането на конкурс за заемане на дадена длъжност означа-
ва наличие на вакантна (незаета) длъжност, която след провеждането на 
конкурс, се очаква да бъде заета от спечелилия го кандидат и същият да 
бъде назначен по трудово правоотношение на работа в съдебния орган. 
Тук е мястото да се посочат някои от решенията на ВСС в тази насока, 
относно назначаването на нови служители на свободни щатни бройки42. 
Съгласно Решение по протокол № 12/25.03.2015 г., т.15, е дадено поясне-
ние, какво е свободна щатна бройка:  „щатна бройка за съдебен служител 
се счита за свободна, само при прекратяване на трудовото правоотноше-
ние”. В същото решение е посочено, че в случаите, обаче, когато отсъст-
вието на титуляра на длъжността се  дължи на: продължителен отпуск по 
майчинство и отглеждане на малко дете; поради временна неработоспо-
собност;  неплатен отпуск; служебен и творчески отпуск, и др. Посочено 
е, че назначаването на съдебни служители на освободените  щатни брой-
ки, на тези основания, не ангажира усвояването на допълнителни фи-
нансови средства и тогава работодателят /в лицето на административния 
ръководител на съответния орган на съдебната власт/ преценява сключ-
ването на договор за заместване, с цел да обезпечат  нормалната работа 
на съответния орган на съдебната власт. Със свое решение по протокол 
№ 18/08.04.2015 г., д.т. 20, ВСС е приел, че административните ръко-
водители на органите на съдебната власт следва да уведомяват комисия 
„Съдебна администрация” /КСА/ за всяко назначаване на съдебни слу-
42 Решение по протокол № 24/10.06.2009 г.т.6, изменено с протокол № 43/05.11.2009 г. т.24.6.1., като същото да 

се чете: ”Указва на административните ръководители в органите на съдебната власт да не назначават съдебни 
служители на свободните щатни бройки, без съгласие на Висшия съдебен съвет”; Решение по протокол № 
12/25.03.2015 г., т.15; Решение по протокол № 17/02.04.2015г. т.42, с което е отменено  Решение № 43/05.11.2009 
г. на ВСС, с което указва на административните ръководители в органите на съдебната власт да не назначават 
съдебни служители на свободни щатни бройки без съгласие на ВСС. В решение на ВСС сочи в т.42.2, че при 
освобождаване на щатни бройки за съдебни служители административните ръководители на органите на 
съдебната власт могат да назначават нови служители само в рамките на утвърдения им бюджет за текущата 
година, без да искат разрешение от ВСС. Във връзка с изпълнението на решение на ВСС по протокол № 
37/25.06.2015 г. , на свое заседание, проведено на 01.07.2015 г. комисия „Съдебна администрация” е препоръчала 
на административните ръководители в органите на съдебната власт, в случаите, в които са прекратени трудови 
договори със съдебни служители, за които ВСС е уведомен, съгласно решение по протокол № 37/25.06.2015 г., 
доп. т. 101, назначаването на нов съдебен служител или обявяването на конкурс за овакантената длъжност да се 
извършва не по-рано от едномесечен срок.
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жители на свободни щатни бройки, независимо от правното основание. 
По този начин идеята е се даде възможност за гарантиране спазването на 
решение на ВСС по Протокол № 17/02.04.2015 г., т. 42.2. С последващо 
решене по протокол № 37/25.06.2015 г. На ВСС по т. 101, административ-
ните ръководители са задълени, при прекратяване на трудово правоотно-
шение със съдебен служител в органите на съдебната власт, незабавно 
да уведомяват Висшия съдебен съвет. Очевидно целта на това решение 
е, след овакантяване на дадена длъжност за съдебен служител, ВСС, а 
след измененията на КРБ – съответната колегия, да може да преразгледа 
необходимостта от съществуването на този щат, съобразно общата на-
товареност на органа на съдебната власт и при необходимост може да 
вземе решение за съкращаване на щата, което означава, че не се допуска 
назначаване на нов съдебен служител или за запазване на съществуваща-
та щатна численост и провеждане на конкурс за заемане на овакантения 
щат. Така вместо да се иска разрешение от ВСС за назначаване на съде-
бен служител се иска разрешение за провеждане на конкурс за оваканте-
ната длъжност (между двете няма съществена разлика). 

Самото назначаване на съдебните служители става след проведен 
конкурс. 

Изискванията към кандидатите за съдебни служители са посочени 
в чл. 131 от ПАС и се подчиняват на общите изисквания по чл.7, ал.1 
от Закона за държавния служител: да е лице български гражданин; на-
вършило пълнолетие; не е поставено под запрещение; не е осъждано за 
умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред 
от правото да заема определена длъжност; отговаря на изискванията за 
заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в този пра-
вилник, в Класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ и в длъжностната характе-
ристика за съответната длъжност. Като потвърждение за особения статут 
на съдебните служители, за които, от една страна, не се прилага Законът 
за държавния служител, и, от друга, твърде много приличат на него, е и 
изискването на ЗСВ и на чл. 132 от  ПАС при възникване на трудовото 
правоотношение служителят да подписва декларация за обстоятелства-
та по чл. 107а, ал. 1 КТ. Тази декларация се изисква съгласно чл. 107а 
от КТ от работещите по трудово правоотношение в държавната админи-
страция. Провеждането на самия конкурс по избор на лице – кандидат за 
съдебен служител за заемане на определена длъжност се подчинява на 
общите правила за провеждането им съгласно разпоредбите на трудовото 
право. С класирания на първо място кандидат  се сключва трудов договор 
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и му се връчва индивидуална длъжностна характеристика, съобразена с 
типовите длъжностни характеристики на съдебните служители в адми-
нистрацията на съответния съд. В тази длъжностна характеристика, ос-
вен основните права и задължения на съдебния служител, по преценка на 
административния ръководител и при нарочно издадена заповед, могат 
да се възлагат и допълнително други задължения, свързани с упражня-
ването на друга длъжност, което при условия на кадрови дефицит и не-
пълнота на щата гарантира обезпеченост на изпълнението на посочените 
задължения. Това е изключително важно в случаите дори и на попълнен 
щат, но при временно отсъствие на съответния служител. Така се обезпе-
чава непрекъсваемост на съдебнопроизводствения процес. 

От момента на възникване на трудовото правоотношение с избра-
ния съдебен служител за административния ръководител възниква за-
дължението по чл. 344 от ЗСВ за осигуряване на необходимите условия 
за изпълнение на служебните му задължения, както и за повишаване на 
неговата квалификация или преквалификация. Това означава провежда-
нето на инструктаж за работа, осигуряване на необходимите технически 
средства за работа и, според конкретната длъжност и необходимите сред-
ства, за създаване на безопасна и здравословна среда - Наредба № 7 от 
15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. 

Б. Права на съдебните служители

В обхвата на статута на съдебните служители се отнасят и техните 
права и задължения, които имат, както въз основа на общите разпоредби 
от КТ, така и от специалните закони – чл. 345-349 от ЗСВ и чл. 141-150 
от ПАС. 

Основните права на съдебния служител са: 

Паво на възнаграждение. Съгласно чл. 348 от ЗСВ и чл. 146, ал.1 от 
ПАС, съдебните служители имат право да получават възнаграждението, 
определено за заеманата длъжност, съобразно Класификатора на длъж-
ностите в администрацията, приет от ВСС, като размерът на основното 
месечно възнаграждение, определено за заеманата длъжност, е в размер 
до 80 на сто от възнаграждението на съдебния администратор. Конкрет-
ните размери на възнаграждението са определени в Класификатора. Ин-
тересен фрагмент от миналото е Законъ за заплатите и длъжностните 
лица по съдебното ведомство, Обн., ДВ, бр. 81 от 12.04.1912 г., в сила от 
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1.01.1913 г.43, където са били нормативно установени заплатите на съди-
ите, прокурорите и съответните служители;

2. Право на почивка, регламентирано е от ПАС, съгласно който ра-
ботното време на администрацията на съда е от 08,30ч. до 17.00ч. с поло-
вин час обедна почивка. 

Следва да се посочи, че служителите, които работят с компютър 
или с размножителна техника, ползват допълнително технологични по-
чивки, в зависимост от оценката на риска за съответното работно място, 
с цел да бъде осигурена устойчива работоспособност и здравословна ра-
ботна среда.;

3. Право на редовен платен годишен отпуск. С решение по прото-
кол № 45/09.10.2010 г. , на основание чл. 350 от ЗСВ, във вр. с чл. 156а от 
43 Законъ за заплатите и длъжностните лица по съдебното ведомство, Обн., ДВ, бр. 81 от 12.04.1912 г., Чл. 1. 

Заплатите на предвидените въ настоящия законъ длъжностни лица се определятъ по следующето разписание:

Наименование на длъжностите
Годишна 
заплата 
едному

Пръвъ председатель на Върховния касационенъ съдъ 12.000 л.

Председатели на отделения на Върховния касационенъ съдъ и главенъ прокуроръ при същия 
съдъ 10.200 „

Председатели на апелативни съдилища, членове на Върховния касационенъ съдъ и прокурори на 
отделения при същия съдъ 9.000 „

Прокурори при апелативни съдилища и подпредседатели на същите съдилища 8.100 „

Членове на апелативни съдилища и заместници на прокурорите при същите съдилища 7.200 „

Председатели на окръжни съдилища 5.700 „

Прокурори при окръжни съдилища 5.400 „

Подпредседатели на окръжни съдилища и съдебни следователи при същите съдилища 5.100 „

***

Мирови съдии 4.020 „

Допълнителни членове и заместници на прокурора при окръжните съдилища и нотариусите 3.000 „

Секретари на Върховния касационенъ съдъ 3.600 „

Секретари на апелативни съдилища 2.820 „

Подсекретари на апелативни съдилища 2.640 „

Секретари на окръжни съдилища 2.400 „

Подсекретари на окръжни съдилища 2.100 „

Секретари на мирови съдии 1.920 „

Секретари на прокурорите и съдебните следователи ( 1.620 „

Чл. 2. Заплатите на непредвидените въ настоящия законъ длъжностни лица се определятъ отъ бюджета за всяка 
година, освенъ на онези, длъжностьта на които, по закона за устройството на съдилищата (чл. чл. 128 и 173 ), е 
приравнена къмъ някоя отъ предвидените въ тоя законъ, въ какъвто случай заплатите на последните се вписватъ 
въ бюджета, както са показани въ настоящето разписание за съответната длъжность.

Чл. 3. Настоящиятъ законъ влиза въ сила отъ 1 януарий 1913 г.
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КТ е определен,  считано от 01.01.2011 г., размерът на платения годишен 
отпуск на съдебния служител съобразно трудовия стаж, както следва: 

за трудов стаж от 8 месеца до 2 години - 20 работни дни; 

за стаж от 2 години до 5 години - 21 работни дни; 

от 5 години до 10 години - 23 работни дни; 

от 10 години до 15 години - 26 работни дни; 

от 15 години до 20 години - 27 работни дни; 

над 20 години - 28 работни дни. 

4.Право на допълнителен платен годишен отпуск за работа в из-
вънработно време и за изпълнение на допълнителни задължения в раз-
мер, определен от ВСС. С решение по Протокол № 25 от 25.06.2008 г. на 
ВСС е определен както следва: 

за длъжностите по раздел „А” от Класификатора - 12 работни дни;

за длъжностите по раздел „Б” от Класификатора - 8 работни дни; 

за длъжностите по раздел „Г” от Класификатора - 6 работни 
дни. 

Право на заплащане на извънреден труд за изпълнение на неотлож-
ни задачи.

Дължимото възнаграждание се заплаща при условията на чл. 262, 
ал.1 от КТ, при спазване разпоредбите на чл. 220 и чл. 345, ал. 4 от За-
кона за съдебната власт и в изпълнение на Решение на ВСС по протокол 
№2/15.01.2003г. Положеният от магистратите и служителите извънреден 
труд се отчита от главния счетоводител в специалната книга за извънре-
ден труд.

Право да получават ежегодно суми за облекло в размер до две сред-
номесечни заплати на заетите в бюджетната сфера.

Право да бъдат поощрявани с отличие или награда за проявен ви-
сок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения 
и високи нравствени качества при условията на чл. 358а ЗСВ.

 Съдебен служител, придобил право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, при освобождаване от длъжност, има право на еднократ-
но парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграж-
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дения, колкото прослужени години има в органите на съдебната власт, но 
не повече от десет брутни месечни възнаграждения.

Съдебните служители могат да образуват и членуват в организа-
ции, които защитават професионалните им интереси.

В. Задължения на съдебните служители

1. да изпълнява задълженията си добросъвестно и точно съобразно 
длъжностната му характеристика.;

2. да пази като служебна тайна сведенията, които са му станали 
известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юри-
дическите лица и държавата.

3. при изпълнение на своите задължения и в обществения живот да 
има поведение, което не уронва престижа на съдебната власт и останали-
те техни задължения, съгласно Етичният кодекс на съдебните служители. 

4. да изпълняват, възложените им от административният ръково-
дител, съдебният администратор или административен секретар други 
задължения. 

Г. Отговорности на съдебните служители

Законът, в предвидения за това нарочен раздел – глава осемнадесе-
та,  не съдържа норми относно санкциите за неизпълнение на вменените 
задължения от съдебната администрация, а препраща към общите разпо-
редби на КТ, чл. 359 от  ЗСВ. За разлика от действащия ЗСВ, в миналото, 
дори в Закона за устройство на съдилищата, обн. ДВ бр. 7/12.01.1899 г. и 
действал до 1934 г., е имало разпоредби относно отговорността на съдеб-
ните служители – „канцеларски служители”44. 

Въпросът за отговорностите, обаче, е толкова важен, колкото и пра-
вата и задълженията на съдебните служители, т.к. той е част от съдържа-
нието на правното положение, което те имат, поради което не следва да 
бъде подминат. Разпоредби относно отговорността на държавните слу-
жители има в Закона за дъравния служител, чл. 90 – 100 от ЗДС. 

Дисциплинарно нарушение по смисъла на трудовото право предт-
44 193. Канцеларските служители подлежатъ на дисциплинарно наказание: забележка, мъмрене, глоба до 50 л. и 

уволнение отъ служба - по усмотрението на председателя или на прокурора, при които служатъ.
 194. Забележката или мъмренето, когато те се налагатъ по усмотрението на началствующето лице, се правятъ 

устно или писмено.
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свалявва всяко неизпълнение на трудовите задължения. Следователно, 
служителите от съдебната администрация биха извършили такова в слу-
чай на неизпълнение на своите трудови задължения. Това означава не-
изпълнение на онези зазължения, които са типични за заеманата от тях 
длъжност, както и допълнително възложените им от съответните адми-
нистративно-ръководни органи – административен ръководител, съдебен 
администратор или административен секретар. Неизпълнение на слу-
жебните задължения е налице, когато, освен посочените в чл. 187 от КТ 
такива, е нарушен и Етичният кодекс на съдебните служители или основ-
ните принципи на работа на съдебната администрация. 

Наказанията, които се предвиждат съгласно КТ като възможни за 
санкциониране на съдебните служители са: забележка; предупреждение 
за уволнение; уволнение. Поизводството по тяхното налагане следва раз-
поредбите на трудовото право, като наложените дисциплинарни наказа-
ния се заличават с изтичане на една година от налагането им. 

Д. Атестиране на съдебните служители

Атестирането на съдебните служители е процес, целящ извършва-
не на преглед и оценка на работата на служителите в съдебната адми-
нистрация, чрез който се установяват налични слабости и се разкриват 
възможности за подобряване на цялостната работа. Чрез атестирането 
се извършва цялостен анализ не само на конкретните служители, но и на 
състоянието на цялата администрация в съответния орган на съдебната 
власт. При наличие на едни и същи пропуски в работата на съдебните 
служители не може да се говори за индивидуални нарушения или про-
пуски, а за цялостен проблем, решението на който е изцяло в тежест на 
административното ръководство на съдебния орган. Атестирането има за 
конкретна цел установяване на нивото на професионална пригодност и 
компетентност на служителите за отговорно изпълнение на възложените 
им задължения. 

Атестирането представлява съвкупност от методи, правила и нор-
ми за обективна комплексна оценка на дейността на служителите, като 
в съдебната администрация то се извършва чрез определяне на съотвен 
ранг. Ранговете, в които могат да бъдат повишавани съдебните служи-
тели са от пети до първи във възходяща степен, като в Класификатора 
на длъжностите е предвидено допълнително заплащане за всеки един 
достигнат ранг. 
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Атестирането в съдебната администрация се извършва периодич-
но, ежегодно. Самата процедура преминава през два етапа: първи етап – 
изготвяне на работен план, и втори етап – същинската оценка на работата 
на съдебните служители. 

При изготвянето на работния план, съвместно с ръководството, се 
набелязват целите, ресурсите и нужните средства за постигане на целите. 

През втория етап се осъществавя същинската преценка на резулта-
тите от изпълненинието на плана. 

Попълнените и подписани атестационни формуляри се съхряняват 
в служебните трудови досиета на съдебните служители. 

Съгласно ПАС е предвидено извършването на атестирането да ста-
ва от нарочна комисия, а това на служителите с административни функ-
ции – съдебен администратор, административен секретар, служител по 
сигурността на информацията да се извършва само от административния 
ръководител или определен от него заместник. Считам, че израз на рав-
нопоставено отношение, без наличие на съмнение за дисикриминиращо 
отношение и наличие на субективизъм, е извършването на атестирането 
и на тази категория съдебни служители от нарочна комисия, а не едно-
лично, независимо от това дали ще се извърши от самия администра-
тивен ръководител или от негов заместник или магистрат, на когото е 
възложена тази дейност. 

В резултат на атестирането и при наличие на основание за повиша-
ване в ранг съдебният служител получава и по-високо възнаграждение за 
ранг в размер, определен от ВСС. Повишаването в ранг се извършва със 
заповед на административния ръководител. 

Е. Прекратяване на правоотношенията със служителите от 
съдебната администрация

Прекратяването на правоотношенията с работещите служители се 
подчинява, съгл. чл. 359 от ЗСВ, на общите правила на КТ, чл.325-330. 
За разлика от магистратите, които подлежат задължително на освобож-
даване от длъжност при навършване на 65 години, съгл. чл. 165, ал.1, 
т.1 от ЗСВ, за съдебните служители не съществуват подобни нормативни 
ограничения за работа в съдебната система. 

С цел оптимизиране на заетите в съдебната администрация щато-
ве и недопускане наличието на прекомерно голям щат в органи с ниска 
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натовареност, след измененията в чл. 328, ал.1, т. 10 – т. 10в от КТ, които 
предвидиха възможност работодателят да отправи писмено предизвестие 
до работника за прекратяване на правоотношението с него, в случаите, 
когато е навършил изискуемата възраст за пенсиониране, както и в слу-
чаите, когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигури-
телен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално 
осигуряване;  когато трудовото правоотношение е възникнало, след като 
работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пен-
сия за осигурителен стаж и възраст; когато трудовото правоотношение е 
възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия 
за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса 
за социално осигуряване, ВСС прие решения, с които указа на админи-
стративните ръководители да предприемат действия по прекратяване на 
правоотношенията със съдебните служиткели, придобили право на пен-
сия, както и с тези, които са придобили това право на друго основание и 
са били назначени на работа в съдебната система след придобиването на 
право на пенсия45. Тези мерки доведоха до преодоляване на дисбаланса 
в отделните органи на съдебната власт и недопускане на нисконатовере-
ни орагни да извършват неоправдани бюджетни разходи за персонал, от 
който нямат нужда. Овакантените от освободените съдебни служители 
щатове бяха преразпределени към по – натоварените съдилища. 

 Прекратяването на трудовото правоотношение с работещите в съ-
дебната система магистрати и съдии, както и с някои длъожностни лица 
от съдебната администрация има освен посочените правно–администра-
тивни характеристики и неизбежните финансово–стопански белези. Са-
мото освобождаване на всеки един магистрат или служител от заеманата 
длъжност следва да се извършва по ясно определен ред, какъвто, следва 
да се признае, настоящите правилници и устройствен закон не предвиж-
дат. Тук отново следва да се припомнят разпоредбите от единствения 
Правилник, даващ отговор на много от ненаписаните в съвременното 
законодателство въпроси - Правилник за организацията на работата на 
районните, окръжните и военните съдилища, от 1977 г. Съгласно §5 от 
Правилника – 1977 г., „при напускане на длъжността си нотариусът, съ-
дия-изпълнителят, административният секретар на съда, секретарят на 
съдия-изпълнителя, нотариалният книговодител, длъжностното лице, 
което извършва вписванията в регистрите за юридическите лица и фир-
мите на граждани и архиварят съставят акт за предаване-приемане на 

45 Протокол № 51/09.12.2015 г. по т.1 на комисия „Съдебна администрация” при ВСС
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водените от тях дела и книги. Този акт се съставя в три екземпляра с 
опис на делата и другите книжа - по един за приелия-предалия и един за 
канцеларията на съда, респективно нотариалната и съдебноизпълнител-
ната служба. Отчетническите и материално отговорните лица съставят 
акта за приемане-предаване съгласно Правилника за финансовата и сче-
товодната отчетност на съдебните учреждения.”. Намирам, че подобна 
разпоредба следва да намери своето място в новите правилници за рабо-
та на съдебната администрация, доколкото само така се гарантира пълна 
материална и документална сигурност на наличността в съответния ор-
ган на съдебната власт, както относно водените в него дела, преписки и 
пр., така и по отношение на материалните активи на същия, част от които 
са били предоставени за служебно ползване на освободените от заемана-
та длъжност лица. 

X. Мерки за подобряване на работата в съдебната система

Работата на съдебната система през последните години е обект на 
изключително изострен обещствен и институционален мониторинг, как-
то вътрешен, така и от външни страни, и особено от Европейската коми-
сия и това налага необходимостта да се посочат и някои слабости, които 
след като бъдат идентифицирани да се набележат и необходимите мерки 
за преодоляването им. 

На първо място се критикува бавното правосъдие. Правосъдието 
изисква определени процесуални срокове, които, като гаранция за пъл-
ноценното право на защита на всеки един от участващите в процеса 
страни, не могат да бъдат скъсявани по преценка на съда, но те не бива 
да бъдат и прекалено удължавани, т.к. това ще доведе до неоправдано 
и дори безпредметно правосъдие. Това, обаче, изисква обезпечаване на 
цялата съдебна система с необходимия за спокойна и без свръхнатоваре-
ност работа както на магистратските щатове, така и на тези от съдебната 
администрация. Приетата от ВСС към момента формула на определяне 
на щатовете като се съпоставят натовареността на конкретен орган на 
съдебната власт със средните стойности за цялата съдебна система не 
е най – ефективната, т.к. тя се основава на съществуващите реалности 
само по кадровите въпроси, без да отчита спецификата на работа в от-
делните съдебни органи – по вид на делета, по инстанции и пр. Нужно е 
преосмисляне на въпросите, касаещи както натовареността на отделните 
по вид структури на съдебната система – съд, прокуратура, следствие, 
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така и на специфичните за разглежданите от всеки един орган на съдеб-
ната система дела, като производства, ангажиращи не само работата на 
магистратите, но и на съдебната администрация. 

На второ място е подобряването на законодателството, което след-
ва, без излишно високомерие от гледна точка на пременените условия 
на живот, да направи необохидимя поглед в миналото и да даде отговор 
на много от неуредените въпроси, чрез пренаписване на действалите в 
миналото модели на работа, какъвто е примерът с многократно цитира-
ния Правилник за организацията на работата на районните, окръжните и 
военните съдилища, изд. от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 89 
от 15.11.1977 г., отменен с ДВ бр. 59 от 22.07.1994 г.

На трето място се поставя въпросът за компетентността и квали-
фикацията на кадрите. Следва да се признае, че след назначаването на 
магистратите и съдебните служители, като че ли квалификацията им спи-
ра. Създаденият Национален институт на правосъдието провежда обу-
чителни курсове, но следва да се признае, че тяхната продлжителност и 
сбитост на програмата не дава нужните допълнителни знания и по-добра 
квалификация на кадрите. 

С промените в образователната система отпаднаха и редица ина-
че нужни на съдебната система квалификации в рамките на средното 
образование, където заетият персонал е с изискуемото преобладаващо, 
съгласно Класификатора на длъжностите в съдебната администрация, 
средно образование. С отпаднало значение в професионалното обучение 
в средното образование са квалификациите по машинопис, стенография 
и водене на кореспонденция, които са заменени от съвременните офис 
секретари и мениджърски функции. За работата на съдебните секретари, 
обаче, е от изключително важно значение познаването на добрите маши-
нописни умения, владението на български език и пр., все качества, които 
трудно се откриват сред многото нови кандидати за работа. В тази насока 
следва да се акцентира върху текущото усъвъшенстване на уменията на 
заетия персонал.

На четвърто място, следва да се признае, че слабост, по която от го-
дини се работи, но все още не са налице очакваните трайни положителни 
резултати е въвеждането на електронния документооборот, въвеждане на 
автоматизирани системи за работа в деловодствата, гарантиращи бързи-
на, сигурност при обработване на делата и останалата кореспонденция, 
както лесно, но и най-вече бързо обслужване на гражданите. В тази на-
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сока следва ВСС да засили своята централна и водеща роля по бързото 
въвеждане на необходимите програмни и информационни системи. 

Не на последно по важност значение е преодоляването на някои 
бюрократични модели, съществуващи и към момента в работата, особено 
когато се касае за взаимодействие с други държвни или общински орга-
ни. Налице е необходимост от подобряване на взаимодействието между 
отделните институции. Така необходимте справки, документи и пр. база 
от информационни данни, създадени и съхранявани в даден несъдебен 
орган, ще бъдат достъпни за нуждите на правосъдето без това да изисква 
гражданите сами да се снабдяват с необходимите им документи. Същото 
важи и в обратен ред - влезлите в сила съдебни актове да са достъпни за 
нуждите на администрацията на останалите държавни и общински орга-
ни. 

Всичко това не изчерпва съществуващите проблеми и поради това 
усилията на всички работещи в съдебната система за тяхното преодоля-
ване и подобряване на работата са от изключително важно значение, от 
тези на председателите на върховните съдилища до призовкарите в ра-
йонните структури, за да не се забравя, че правото е изкуство на доброто 
и справедливото. 
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СЛУЖБИ ПО ВПИСВАНИЯТА. СЪЩНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА.

Галина Иванова46

Създаването на настоящия вид на службите по вписванията се дъл-
жи на извършената през 2004 г. реформа в тяхната дейност. Самата дей-
ност по вписванията винаги се е осъществявала в рамките на съдебната 
власт, в частност от нотариусите и районните съдии и съответната съдебна 
администрация към тях, а след 1998 г., с приемането Закона за нотариусите 
и нотариалната дейност, приет с ДВ бр. 104/06.12.1996 г. и подмяната на 
наименованието на глава дванадесета от Закона за съдебната власт от „Но-
тариуси” на „Съдии по вписванията”, изм. на глава XII, ДВ, бр. 104 от 1996 
г. дейността по вписването на подлежащите за вписване правни сделки 
се осъществява само от съдиите по вписванията, съществуващи само към 
районните съдилища. 

Преди да се разгледа структурата и дейността на самите служби по 
вписванията е разумно да се надникне назад в миналото за да се открият 
корените на тази специфична дейност. 

I. Нормативни източници

Началото е поставено с приемането на Временните правила за ус-
тройство на съдебната част, приети на 24.08.1878 г., където е имало на-
рочен раздел в глава трета относно извършването на нотариалните удос-
товерявания, в т.ч. и вписването на извършваните сделки в нарочните за 
това книги при окръжните съдилища. За работата на самите окръжни съ-
дии, извършващи нотариалните удостоверявания, е била приета нарочна 
инструкция47. През 1880 г. са приети Временни инструкции и форми за 
ръководство на мировите съдии по извършването на засвидетелстването на 
актовете, договорите и другите сделки. 

46 районен съдия в РС Нови пазар

47 Инструкция за реда на извършване на засвидетелстването на актовете, договорите и другите сделки, утвърдена 
от Императорския руски комисар на 23.03.1879 г. в гр. Велико Търново
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Самостоятелно кодифициране на работата на нотариусите, в т.ч. и 
дейността им по вписване на подлежащите на това актове – договори, 
едностранни сделки и пр. е направено с приемането на Закона за нота-
риусите и околийските съдии, които извършват нотариални дела, приет с 
ДВ бр. 15 от 14.02.1885 г. От значение за проследяването на развитието 
на статута на съдиите по вписванията е това, че с този закон нотариусите 
са определени като длъжностно лице, овластено единствено да извършва 
нотариална дейност. Това длъжностно лице се назначава от Министъра 
на правосъдието след полагане на нарочна клетва и представяне на га-
ранция. За разлика от нотариусите, гаранция не се изисква от мирови-
те съдии, които извършват нотариалните действия. Специален раздел в 
този закон е глава втора „За кръга и реда на действията на нотариуса и 
на мировия съдия по извършването и засвидетелстването на актовете”, 
както и глава четвърта „За извършване на засвидетелствуванията”. В този 
последен раздел са описани действия, равнозначни на действията, които 
извършва сега съдията по вписванията.

След приемането на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, 
в сила от 07.01.1997 г., Обн. ДВ. бр.104 от 6 Декември 1996 г., се извърши 
цялостна реформа в този сектор. Дейността по извършване на сделките и 
тяхното вписване беше разделена, като първата се осъществяваше от но-
тариусите, а втората от съдиите по вписванията. Този закон извърши раз-
делянето на осъществяваните до този момент дейности от едно и също 
длъжностно лице – нотариус, който работеше към съответните районни 
съдилища. С този закон се извърши в известен смисъл „приватизация” на 
част от дейностите, като тази по извършване на самите сделки премина 
в сферата на компетентност на нотариусите, които са извън съдебната 
система и не са държавни органи,  а останалата част от дейностите, кои-
то съпътстват извършването на сделките, тяхното вписване остана под 
опеката на съдебната система, като нарочно обособена дейност към ра-
йонните съдилища, извършвана от съдиите по вписванията. Това доведе 
и до приемането на промени в устройствения закон, Закона за съдебната 
власт,  Обн, ДВ, бр. 59 от 22.07.1994 г. и действал до 2007 г., в който през 
1996 г. наименованието на глава дванадесета беше изменено от „Нотари-
уси” на „Съдии по вписванията”. Към момента уредбата на работата на 
съдиите по вписванията е посочена в глава тринадесета от ЗСВ, приет с 
ДВ бр. 64/07.08.2007 г. 

Относно работата на администрацията, обслужваща дейността на 
съдиите по вписванията, следва да се посочи, че в §4 от Допълнителните 
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разпоредби в Правилника за организация на работата на районните, ок-
ръжните и военните съдилища, обн. ДВ бр. 89 от 15.11.1977г. е посоче-
но, че ,доколкото няма специални правила за работата на нотариалните 
и съдебноизпълнителните служби, се прилагат правилата за работа на 
съдилищата. 

Изрична регламентация на длъжностите и обема на правата и за-
дълженията на служителите, работещи в нотариалните служби, в т.ч. и по 
вписванията е направено за първи път с Наредба № 28 от 20.03.1995 г., 
където в чл. 4, ал.1, т.4 беше предвиден нарочен щат в съдилищата за длъж-
ността „нотариален книговодител”. Това наименование на длъжността на 
тази специфична категория съдебни служители съществуваше до 1997 г., 
когато в резултата на извършената  с ДВ бр.12/1997 г. реформа наименова-
нието на длъжността беше променено на „книговодител по вписванията” 
– чл. 4 от Наредбата. В самата наредба, от своя страна, има и специален 
раздел в глава осма, който първоначално беше озаглавен „Нотариален кни-
говодител”, а след реформата заглавието беше променено в „Книговодител 
по вписванията”. В този раздел, в чл. 112 –117, беше подробно описана 
работата на самите деловодители. 

До създаването на Агенцията по вписванията служителите към 
службите по вписванията бяха съдебни служители и по отношение на ор-
ганизацията на тяхната работа важаха принципите на работа в съдебната 
администрация48, но след създаването на Агенцията по вписванията на 31 
юли 2004 г., извършено с приемането на §27 от Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр.36 от 30 
април 2004 г.) и Устройствения правилник на Агенцията (ДВ, бр.63 от 20 
юли 2004 г., в сила от 31 юли, 2004 г.), към нея преминаха всички 112 на 
брой служби по вписванията, съществуващи до този момент към районни-
те съдилища. В настоящия момент Службите са 113. 

Работата на служителите към Агенцията по вписванията е уредена в 
Устройствен правилник на агенцията по вписванията, Приет с ПМС № 89 
от 23.04.2007 г., Обн. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г. 

Освен на устройствения правилник, работата на служителите към Аген-
цията по вписванията е подчинена и на Правилника по вписванията, одобрен с 
ПМС № 1486 от 13.12.1951 г., обн. ДВ. бр.101 от 18 декември 1951г.

48 Виж предишния текст на автора относно статута на съдебните служители.
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II. Организация на работата на службите по вписванията

1. Структура на организация на работата в службите по 
вписванията

Службите по вписванията, съгл. чл. 58а, ал.2 от Закона за кадастъ-
ра и имотния регистър (ЗКИР), в сила от 01.01.2001 г., обн. ДВ. бр.34 от 
25.04.2000 г., са териториални звена на Агенцията по вписванията, която, 
от своя страна, е създадена като изпълнителна агенция към министъра на 
правосъдието, представляваща  юридическо лице със седалище София и 
със служби по вписванията в седалищата на районните съдилища. 

С устройствения правилник на Агенцията по вписванията е опреде-
лена и нейната структура, която е организирана в обща и специализирана 
администрация, звено „Сигурност на информацията“ и финансов контро-
льор.

Самата специализираната администрация обхваща работата на Ди-
рекция „Длъжностни лица по регистрация“ и главна дирекция „Регистри“. 
В структурата на Главна дирекция „Регистри“ съществуват териториални 
звена, обособени в 6 регионални дирекции. Всяка регионална дирекция 
се състои от служби по вписванията и служби по регистрация. В тях ра-
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ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ 
НА СОБСТВЕНОСТТА”

ОТДЕЛ “ЧОВЕШКИ 
РЕСУРСИ И 
ПРОТОКОЛ”

ДИРЕКЦИЯ 
“ИНФОРМАЦИОННО 

ОБСЛУЖВАНЕ И 
ТЕХНОЛОГИИ”

ДИРЕКЦИЯ 
“ФИНАНСОВО-

СТОПАНСКИ 
ДЕЙНОСТИ И 

УПРАВЛЕНИЕ НА 
СОБСТВЕНОСТТА”

ДИРЕКЦИЯ 
“ДЛЪЖНОСТНИ 

ЛИЦА ПО  
РЕГИСТРАЦИ-

ЯТА”

РЕГИОНАЛНИ 
ДИРЕКЦИИ

ОТДЕЛ 
“ИНФОРМАЦИОННИ 

СИСТЕМИ НА 
РЕГИСТРИТЕ”

ГЛАВНА 
ДИРЕКЦИЯ 

“РЕГИСТРИ”

ГЛАВЕН 
СЕКРЕТАР

ЗВЕНО “СИГУРНОСТ НА 
ИНФОРМАЦИЯТА”

ФИНАНСОВ 
КОНТРОЛЬОР
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ботят служители, които, съгласно чл. 4, ал.3 от Наредбата за прилагане на 
класификатора на длъжностите в администрацията, в сила от 01.07.2012 
г., приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., са експертни длъжности със спо-
магателни функции, които са с наименование „ниво специалист” - 1, 2, 3. 
Съгласно чл. 8 от тази наредба, експертните длъжности със спомагателни 
функции са „главен специалист”, „старши специалист”, „специалист” и 
„технически сътрудник”, като тяхното изпълнение е свързано с подпома-
гането и осигуряването дейността на служителите на ръководна длъжност, 
както и на служители, заемащи длъжности в по-високи длъжностни нива в 
съответната администрация.

Работата на длъжността специалист, според наредбата, е свързана 
с подпомагане и осигуряване на дейността на служителите на ръководна 
длъжност, както и на служители на висшестоящи експертни длъжности в 
администрацията на Агенцията по вписванията. 

Самата длъжност „главен специалист” е свързана с техническата об-
работка на документите, с практическото прилагане на законодателството 
и осъществява административното обслужване на гражданите. 

Старшият специалист извършва техническата обработка на доку-
ментите по  прилагане на законодателството, систематизира информация-
та и осъществява административното обслужване.

Заемащият длъжността „специалист” има общи спомагателни функ-
ции – набира и обработва информация, регистрира преписки и също осъ-
ществява административно обслужване на гражданите. 

Самата структура на длъжностите в регионалните дирекции на 
службите по вписванията изглежда по следния начин: 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “РЕГИСТРИ”

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

Съгласно чл. 18, ал.1, т.1 от Устройствения правилник на Агенцията 
по вписванията, службите по вписванията изпълняват следните функции 
и задачи: извършват вписвания, отбелязвания и заличавания по разпо-
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реждане на съдията по вписванията; подготвят и предават на агенцията 
информацията за партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с 
приложените към тях документи за централния архив; правят справки и 
издават удостоверения за вписванията; изпълняват дейности, свързани със 
създаването на имотния регистър, определени с наредбата по чл. 5, ал. 3 от 
ЗКИР; уведомяват съответната служба по кадастъра за новообразуваните 
партиди и извършеното вписване съгласно чл. 86 от ЗКИР; правят справ-
ки и издават удостоверения за вписаните обстоятелства и обявените акто-
ве в Търговския регистър; извършват регистрация в регистър БУЛСТАТ 
при условията на чл. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ; издават справки 
и удостоверения за вписаните обстоятелства в регистър БУЛСТАТ; правят 
справки и издават удостоверения за вписаните обстоятелства и обявените 
актове в Имотния регистър; извършват дейности по издаване, обявяване за 
невалидни и издаване на дубликати на карти за идентификация на регис-
трираните лица съгласно чл. 21 и 22 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

Чрез извършваните от служителите по вписванията дейности се дава 
публичност и гласност на извършените вписвания, което гарантира сигур-
ност при извършване на сделки с вещнотранслативен ефект с недвижими 
имоти.

2. Специфика на дейностите на службите по вписванията

Това, което отличава работата на службите по вписванията и на тех-
ните служители, са специфичните дейности, които те осъществяват. Тази 
специфика е нормативно обусловена от разпоредбите на Закона за собстве-
ността, обн. ДВ. бр.92 от 16.11.1951 г., където в глава XI. „Вписвания” е 
посочено кои актове подлежат на вписване. Това, съгласно чл.112 от ЗС, са:  

а) всички актове, с които се прехвърля правото на собственост или 
се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху 
недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права;

б) договорите, с които се прехвърля наследство, в което има недви-
жими имоти;

в) актовете за отказване от вещни права върху недвижими имоти;

г) договорите за делба на недвижими имоти, както и съдебно-разпре-
делителни протоколи относно такива имоти;



102

д) молбите на кредиторите на наследодателя или на заветниците за 
отделяне на недвижимите имоти на наследодателя;

е) договорите за наем на недвижим имот за срок по-дълъг от една 
година;

ж) спогодбите по спорове относно актове, които подлежат на впис-
ване, и

з) влезлите в законна сила съдебни решения, които заместват актове-
те по буква „а“, както и решенията, с които се констатира съществуването 
на подлежащи на вписване актове по предходните букви.

и) преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и пра-
ва върху недвижим имот;

к.) молбите за отмяна на съдебни решения, подлежащи на вписване.

Освен посочените по-горе актове, подлежащи на вписване, съгласно 
чл.4 от Правилника за вписванията, обн. ДВ. бр.101 от 18 Декември 1951 
г., задължително се вписват още: 

- договорите за наем на недвижим имот, в т.ч. на земеделска земя, за 
срок по-дълъг от една година (чл. 237 ЗЗД);

-  актовете, с които е извършена поправка на очевидна фактическа 
грешка във вписани актове;

- преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права 
върху недвижим имот; при универсално завещание наличието на недви-
жим имот в съответния съдебен район се удостоверява с декларация с но-
тариално удостоверен подпис от страна на ползващото се от завещанието 
лице, в която се посочват известните му недвижими имоти в съответния 
съдебен район; декларацията се представя заедно със завещанието пред 
съдията по вписванията, в чийто район се намира имотът;

- всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат 
на вписване.

 Използваните от службите по вписванията книги, регистри и ука-
затели са изрично посочени в Правилника за вписванията в раздел  VI. 
„Книги. Нотариални и канцеларски дела”, чл.  33 – чл. 41г от ЗС, както и 
начина на тяхното водене. Самата техническа дейност по тяхното водене 
се осъществява от служителите в службите по вписванията. 
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Целта на извършеното вписване е да се даде гласност на извърше-
ната сделка и на акта, с който се придобива правото на собственост, което 
защитава третите лица при извършване на сделки относно недвижими-
те имоти. Посредством извършеното вписване те могат да узнаят какво 
е действителното състояние на собственост върху даден имот. Съгласно 
разпоредбата на чл. 113 от ЗС, подлежащите на вписване актове, до впис-
ването им, не могат да се противопоставят на трети лица, които по-рано 
са придобили от същия собственик и вписали вещни права върху недви-
жимия имот. Сделка, която подлежи на вписване, но не е вписана, не може 
да се противопостави на вписаната, макар и извършена по-късно сделка. 
Установяването на собствеността, както и наличието на вписани възбрани 
върху имота, се извършва посредством издаваните от службите по впис-
ванията удостоверения и извършваните от тях справки по партидата на 
собственика на имота, от където се узнава какви вписвания има за имоти-
те, за които се иска справка, и в кои томове и под какви номера те са впи-
сани, както и номерата на помощните партиди за имотите и съдържащото 
се в тях описание – чл. 39 от Правилника. В службите по вписванията се 
водят и партиди на недвижимите имоти за населените места, за които има 
изработени кадастрални карти, създаването им е подчинено на чл. 59 и 
следв. от ЗКИР. Партидата на всеки недвижим имот се състои от следните 
пет части: 1. част „А“ - за имота; 2. част „Б“ - за собственика и за призна-
ването и прехвърлянето на правото на собственост; 3. част „В“ - за учре-
дяването и прехвърлянето на други вещни права и за юридическите факти 
и обстоятелствата, подлежащи на вписване, освен тези по т. 4 и 5; 4. част 
„Г“ - за ипотеките; 5. част „Д“ - за възбраните.

По своя характер самите партиди и съдържащите се в тях данни имат 
оповестително действие и както е записано в чл. 59, ал.3 от ЗКИР, те ня-
мат характер на доказателство за вписаните факти, обстоятелства и права. 
Смисълът на това оповестително действие е да се даде необходимата син-
тезирана информация на третите заинтересовани лица за състоянието на 
един имот – неговата идентификация, собственик, вещни ограничения и 
пр. 

Всичко това показва, че работата в службите по вписванията е от 
изключително отговорно значение за правната сигурност при сделките с 
недвижими имоти и защитава неизменното и конституционно гарантирано 
абсолютно право на собственост. 
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III. Статут на служителите в службите по вписванията 

С извършването на промяната в ЗСВ през 1996  г. във връзка с 
приемането на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, в сила от 
07.01.1997 г., обн. ДВ. бр.104 от 6 декември 1996 г., се извърши и промяна 
в положението на служителите, работещи в този сектор от съдебната дей-
ност. До този, преломен за нотариалната дейност, момент тези служители 
бяха част от съдебната администрация (като специфичен вид държавна 
администрация) и за тях важаха всички общи и специфични изисквания 
за заемане на тази длъжност. Конкретното наименование на длъжностите, 
съгласно чл. 4, ал.1, т.4 от Наредба № 28/20.03.1995 г. за функциите на 
служителите в помощните звена и канцелариите на районните, окръжните, 
военните и апелативните съдилища,  до 1997 г. беше нотариален книгово-
дител, а в периода от 1997 до 2004 г. - книговодител по вписванията, като 
специфичните дейности, които те извършваха бяха уредени с Наредба № 
28 от 20.03.1995 г., глава осма озаглавена след 1997 г. „Книговодител по 
вписванията”. 

С приемането на Устройствения правилник на Агенцията по впис-
ванията  положението на служителите в службите по вписванията беше 
променено и от съдебни служители, те придобиха качеството на служи-
тели в Агенцията по вписванията, назначени по трудови договори и за 
които важат разпоредбите на КТ, доколкото за тях е приложим Законът за 
администрацията и конкретно чл.12, ал.3 от ЗАдм., съгл. Заключителната 
разпоредба на §1 от Правилника за вписванията и съгласно чл.3, ал.6, т.1 и 
чл. 9, ал.1 - 4 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите 
в администрацията, те заемат експертни длъжности. Длъжностите, които 
заемат служителите в службите по вписванията са експертни със спомага-
телни функции, а самото им наименование е: „Главен специалист“, „Стар-
ши специалист“ и „Специалист“.

Тези служители не са държавни служители в тесния смисъл на За-
кона за държавния служител, а служители, работещи по трудово правоот-
ношение в специфична държавна администрация, каквато е Агенцията по 
вписванията.  

Към края на 2015 г. средната численост на служителите в структу-
рата на службите по вписванията е 309 бр., от които 32 бр. по ПМС 66. От 
посочения брой служители 282 бр. изпълняват дейности в Имотния регис-
тър, а 27 бр. в Регистър БУЛСТАТ49. 
49 Данните са взети от годишният доклад на Агенцията по вписванията за 2015 г. 
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IV. Същност, организация, правно положение на  
съдиите по вписванията

За съдии по вписванията се говори след измененията в Закона за съдебна-
та власт,  обн, ДВ, бр. 59 от 22.07.1994 г. и отменен 2007 г., извършени през 1996 
г., с които наименованието на глава дванадесета беше изменено от „Нотариуси” 
на „Съдии по вписванията”. В сега действащия ЗСВ тази регламентация е наме-
рила място в глава тринадесета от ЗСВ, приет с ДВ бр. 64/07.08.2007 г. 

1. Назначаване на съдиите по вписванията

Съдиите по вписванията са част от съдебната система и заемат специ-
фично място в нея. Те са неизменна част от структурата на районните съди-
лища, където единствено функционират. Това произтича от волята на закона, 
съгласно който в чл. 279 от ЗСВ е посочено, че в районните съдилища има 
съдии по вписванията, поради което тяхната функционална компетентност е 
свързана единствено и само с функционирането на районните съдилища. По-
ради това, че възникването на съдиите по вписванията стана възможно след 
разделянето на функциите на нотариусите, които осъществяваха и дейността 
по вписванията до 1997 г., е невъзможно, говорейки за съдиите по вписвани-
ята, да не се правят паралелите с дейността на нотариусите до този момент. 
Поради това следва да се посочи, че в чл.1 от първия закон, уреждащ работата 
на нотариусите, е предвидено нотариусите да се назначават към окръжните 
съдилища, като със забележка е предвидено, че в градовете и селата, където 
има само мирови съдии, функциите на нотариус да се изпълняват от тях50. 
Действалите през ХХ век устройствени закон – ЗУС и ЗСВ предвиждат съ-
ществуването на нотариусите да е единствено и само към районните съдили-
ща. Такъв е и съвременният модел на структура на районните съдилища. 

1.1 Назначаване след провеждане на конкурс

Съгласно чл. 281 от ЗСВ съдията по вписванията се назначава от 
министъра на правосъдието след провеждане на конкурс. Министърът на 

50 Закон за нотариусите и мировите съдии, които извършват нотариални дела, Обн., ДВ, бр. 15 от 14.02.1885 г., в 
сила от 14.03.1885 г.  и отменен 1910 г. 

 Чл.1. За извършване и засвидетелствуване на всякакви актове за продажба, за наемане, за залагане, за дарене и 
пр. назначава се при всяко окръжно съдилище по единъ нотариусъ.

 Забележка. Въ градовете и селата, дето има само мирови съдии, последните изпълняватъ обязаностите на 
нотариуса, на основание постановленията въ настоящия законъ.
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правосъдието може да насрочи конкурс и по предложение на председателя 
на районния съд. Тази разпоредба предвижда провеждането на централен 
конкурс за заемане на няколко вакантни длъжности за съдии по вписвани-
ята в съдилищата в страната, както и на такъв ad hoc, при необходимост и 
по предложение на председателя на районния съд. 

За провеждането на самия конкурс, доколкото няма специфични 
правила, се прилагат разпоредбите на КТ относно провеждането на кон-
курсите, а специфичните изисквания към кандидатите са съгласно посо-
ченото в чл. 162 от ЗСВ: да имат висше образование по специалността 
„Право“; да са преминали стажа, определен в закон, и да са придобили 
юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и 
професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение 
на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за 
умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисци-
плинарно освободени от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет 
за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо 
заболяване. 

Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на ми-
нистъра на правосъдието, с която се определя редът за провеждане на кон-
курса. Самият конкурс протича в два етапа съгл. чл. 284 от ЗСВ - писмен и 
устен изпит. За резултатите от конкурса комисията изготвя протокол като 
извършва и класиране на кандидатите. Министърът на правосъдието, в 
двуседмичен срок от получаване на резултатите от класирането, назначава 
кандидатите, издържали конкурса, по поредността на класирането до зае-
мането на свободните места.

1.2 Изключения от конкурсното начало

1.2.1. Законът предвижда някои изключения от типичното конкурсно 
начало при заемане на длъжността за съдия по вписванията, едно от кои-
то е разпоредбата на чл. 285 от ЗСВ, съгласно която в случай че е налице 
единствен кандидат, който е работил като съдия по вписванията повече от 
5 години, той се назначава на длъжност без конкурс. Тази възможност е не-
приложима, когато на лицето е било наложено дисциплинарно наказание 
уволнение.
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1.2.2. Друга възможност за назначаване на съдия по вписванията 
преди провеждането на централен конкурс за заемане на длъжността се 
съдържа в разпоредбата на чл. 293 от ЗСВ, която предвижда субсидиарно-
то прилагане на разпоредбите на КТ, при наличие на спешна необходимост 
от назначаване на съдия по вписванията, такава спешна необходимост би 
могло да бъде овакантяване на единствен щат за длъжността поради пенси-
ониране, напускане и пр., както и липса на възможност за командироване 
на други съдии по вписванията или възлагане на дейността на държавни 
съдебни изпълнители или на районни съдии от този районен съд (по ар-
гумент на чл. 279, ал.2 и ал.3 от ЗСВ) е възможно, на основание чл. 68, 
ал.1, т.4 от Кодекса на труда, да се сключи срочен договор за времето до 
насрочване на конкурс. Изискванията за кандидатите в този случай са съ-
щите, както за заемане на длъжността след провеждането на централен 
конкурс. Разрешение за провеждане на подобен, т.н. „малък конкурс” се 
взема от министъра на правосъдието при доказана необходимост от това. 
Самият конкурс, в този случай, се провежда от председателя на съответния 
районен съд, като решението за избор и назначаване на одобрен кандидат 
се взема от министъра на правосъдието, на когото се изпраща цялата доку-
ментация след изтичане на срока за подаване на документите за участие в 
този конкурс. 

Провеждането на подобен конкурс за назначаване на магистрати – 
съдии, прокурори и следователи е несъвместим с разпоредбите на ЗСВ и 
той не предвижда подобна възможност.

1.2.3 Преместване на съдия по вписванията в друг съдебен район.

Съгласно чл. 286 от ЗСВ, министърът на правосъдието, по искане на 
съдия по вписванията, който е изпълнявал длъжността не по-малко от две 
години, може да го премести в друг районен съд след вземане мнението на 
председателите на съответните районни съдилища.

2. Освобождаване на съдията по вписванията

Съгласно чл. 287 от ЗСВ, съдията по вписванията се освобождава 
от длъжност от министъра на правосъдието: 1. при пенсиониране; 2. по 
собствено желание; 3. при влизане в сила на присъда, с която е наложено на-
казание лишаване от свобода за умишлено престъпление; 4. при трайна не-
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възможност да изпълнява задълженията си за повече от една година; 5. при 
тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения.

3. Временно отстраняване от длъжност

В чл. 287 от ЗСВ е предвидена възможност за министъра на правосъ-
дието да отстрани от длъжност съдия по вписванията, който е привлечен 
като обвиняем за престъпление от общ характер.  При прекратяване на 
наказателното производство или при постановяване на оправдателна при-
съда съдията по вписванията, който е временно отстранен от длъжност, 
се възстановява и му се заплаща трудовото възнаграждение за периода на 
отстраняване.

4. Изпълняване на функциите на съдия по вписванията от други 
съдии по вписванията, държавни съдебни изпълнители или 
районни съдии

С цел обезпечаване изпълнението на дейностите по вписванията и 
при липса или временно отсъствие на съдия по вписванията, законът е 
предвидил няколко възможности неговите функции да се поемат от други 
съдии, в т.ч. и от държавни съдебни изпълнители. Тези възможности са 
регламентирани в чл. 279, чл. 285 и чл. 290 от ЗСВ.

Съгласно чл. 279, ал. 3 от ЗСВ законът предвижда възможност, кога-
то в районните съдилища няма съдия по вписванията или той е възпрепят-
стван да осъществява функциите си, те да се изпълняват от районен съдия, 
за което се уведомява министърът на правосъдието, чл. 279, ал.3 от ЗСВ. 

Съгласно чл. 279, ал.4 от ЗСВ е предвидена възможност при иден-
тична хипотеза, липса на съдия по вписванията или той е възпрепятстван 
да осъществява функциите си, министърът на правосъдието да възложи 
на държавен съдебен изпълнител от същия съд да изпълнява функции на 
съдия по вписванията.

Съгласно чл. 290 от ЗСВ е предвидена възможност, когато съди-
ята по вписванията е възпрепятстван да я изпълнява функциите си и 
не може да бъде заместен от друг съдия по вписванията от същия съд, 
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председателят на съответния окръжен съд или министърът на право-
съдието да командирова на негово място съдия по вписванията от друг 
съдебен район.

V. Същност и организация на работата на съдията по 
вписванията

Правомощията на съдията по вписванията са регламентирани както 
в устройствения закон – чл. 280 от ЗСВ, така и в Правилника за вписвани-
ята, където е дадена най-пълната регламентация на извършваните от него 
действия. 

Съгласно чл. 280, ал.1 от ЗСВ, съдията по вписванията: 

1. разпорежда или отказва вписванията, отбелязванията или залича-
ванията в Имотния регистър и се произнася за издаването на справки и 
удостоверения;

2. извършва нотариални и други действия, предвидени със закон.

1. Принципи на работа на съдията по вписванията

Принципите на работа на съдията по вписванията, макар да не са 
изрично посочени в нормативните актове, се извличат от тяхното съдържа-
ние, както и от общите принципи в гражданското правораздаване. 

Принципите, като основни начала в работата на съдията по впис-
ванията, са задължителни и тяхното нарушаване води до дисциплинарна 
отговорност на съдията.

1.1 Принцип на законност

В изпълнение на този принцип съдията по вписванията е длъжен да 
спазва законите в страната, съгласно чл. 4 от Конституцията на Република 
България. Съгласно разпоредбата на чл. 158 от ЗСВ държавните съдебни 
изпълнители и съдиите  по вписванията, при първоначално встъпване в 
длъжност, подписват клетвен лист, съгласно който те се заклеват в името 
на народа да прилагат точно Конституцията и законите на Република Бъл-
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гария, да изпълняват честно и добросъвестно служебните си задължения, 
да пазят тайна на поверените им дела.  

Този принцип обхваща и определената от чл. 280, ал.2 от ЗСВ ком-
петентност на съдията по вписванията - само в своя район, т.е.  в района 
на съответния районен съд, към който е назначен, в съответствие с чл. 279 
от ЗСВ.

Принципът на законност е свързан и с личното поведение на съдията 
по вписванията, поради което и съгласно чл. 286а, ал.2 от ЗСВ той е длъ-
жен да спазва професионалната етика и да опазва престижа на професията. 
Тук е момента да се посочи, че утвърден от министъра на правосъдието 
етичен кодекс за работата на съдиите по вписванията няма. Такъв е приет 
единствено от Българска асоциация на съдиите по вписванията, на прове-
деното на 24.01.2009 г. заседание на общото събрание на организацията, 
но той е задължителен, съгласно допълнителните разпоредби на устава на 
Асоциацията, само за членовете на същата. В този случай би следвало, по-
ради констатираната празнота, да се прилага Кодексът за поведение на слу-
жителите в държавната администрация, но това не е екзактно, доколкото са 
приети нарочни кодекси за етично поведение както на магистратите, така и 
за съдебните служители, а липсва за съдиите по вписванията и държавните 
съдебни изпълнители. За разлика от тях има Етичен кодекс на адвоката“51, 
Нотариалната камара също има свой етичен кодекс52, както и Камарата на 
частните съдебни изпълнители. 

1.2  Принцип на диспозитивното начало

Този принцип произтича от разпоредбите на Правилника по вписва-
нията, където в чл. 8 е посочено, че вписването започва по писмена молба 
на нотариуса, респ. на страните и на всеки, който има интерес от вписва-
нето. 

1.3  Принцип на служебното начало

Този принцип произтича от разпоредбите на чл. 9 и чл. 32а от Пра-
вилника, съгласно които вписването се извършва по разпореждане на съ-
дията по вписванията, който, ако установи нередовност на записания във 

51 Приет с Решение № 324 от 08.07.2005 г. на Висшия адвокатски съвет, Обн. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2005 г.

52 Етичен кодекс на нотариусите в Република България, неразделна част от Устава на Нотариалната камара, приет 
от Общото събрание на 29 януари 2000 г.
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входящия регистър акт, има правото да откаже вписването му. В този слу-
чай съдията по вписванията извършва проверка на редовността на подле-
жащия за вписване акт, съобразно изискванията на чл. 6 от Правилника за 
вписванията. 

1.4  Принцип на публичност на вписванията

Принципът на публичност е регламентиран в чл.1 от Правилника, 
съгласно който вписването се състои в даването на гласност на подлежа-
щите на вписване актове. 

1.5  Принцип на равенство на страните

Съгласно чл. 42 от Правилника, всеки може да поиска справки по 
вписванията отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържание-
то на всички книги, незаверен препис от всички вписани и отбелязани ак-
тове или актове по заличаване, както и удостоверение за наличието или 
отсъствието на вписване. Този принцип гарантира еднаквата възможност 
не само на всяка страна по сделките, но и на всеки заинтересован, т.е. на 
всяко трето лице, което го прави по-широкообхватен от принципа на чл. 9 
от ГПК, чието приложение е само спрямо страните по делата. 

Освен тези професионални принципи в работата си съдията по впис-
ванията е длъжен да съблюдава и някои лични принципи. 

1.6  Принцип на конфиденциалност

Съгласно чл. 286а от ЗСВ, съдията по вписванията е длъжен да пази 
професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка 
с работата, и не може да ги използва за свое или чуждо облагодетелстване. 
Тези задължения се отнасят и за времето, в което съдията по вписванията 
не упражнява функциите си или дейността му е преустановена.

VI. Организация на работата в службите по вписванията с 
повече от един съдия по вписванията

В зависимост от обема на работа се определя и необходимият щат за 
съдии по вписвнията. При наличие на повече от един съдия по вписванията 
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е възможно един от тях да бъде определен за ръководител. За ръководител 
се избира лице с доказани професионални качества и притежаващ умения 
за създаване на екип от специалисти с общи цели. Предложение за назнача-
ване на ръководител се прави от председателя на съда до министъра на пра-
восъдието. Последният може да назначи един от съдиите по вписванията за 
ръководител на съдиите по вписванията със срок за тази дейност от 5 години 
и с право на повторно назначаване. Трябва да се посочи, че избирането на 
ръководител и назначаване на дадено лице за такъв не означава, че в струк-
турата на съдилищата, респ. на районния съд, има длъжност ръководител 
на съдиите по вписванията. Това е само организационно-управленска дей-
ност, но не и самостоятелна длъжност, която е нормативно регламентирана. 
Определянето на своеобразен мандат за осъществяване на тази дейност е 
заимствано от конституционно определените мандати на ръководителите в 
магистратурата, съгл. чл. 129 от КРБ, както и възможността за повторно за-
емане на същата. След изтичането на този мандат тази дейност следва да се 
осъществява от друг съдия по вписванията. 

За изпълнението на дейността на ръководител на съдиите по вписва-
нията се изплаща допълнително възнаграждение, чл. 289 от ЗСВ. 

При отсъствие на ръководителя той се замества от съдия по вписва-
нията, определен от председателя на районния съд, за което се уведомява 
министъра на правосъдието.

VII. Статут на съдиите по вписванията

1. Съдиите по вписванията и органите на държавна власт, респ. 
органите на съдебната власт

Относно съдържанието на понятието „статут“ бяха направени някои 
бележки при разглеждане на правното положение на съдебните служите-
ли, но си заслужава да се повтори само, че в обхвата му попадат правното 
положение на съдиите по вписванията, нормативно установеното им поло-
жение сред останалите органи на съдебната власт, както и на техните права 
и задължения. 

До разделянето на дейността на някогашните нотариуси през 1997 г. 
на две основни – по осъществяване на самите сделки и по тяхното впис-
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ване, с което последната беше предоставена изцяло на съдиите по вписва-
нията, положението, което имаха нотариусите към районните съдилища 
беше като на длъжностни лица, държавни органи – съдебни чиновници53. 
Подобно становище относно положението на нотариусите в системата до 
1997 г. застъпва и проф. д-р Стефан Стойчев, който определя тази кате-
гория юристи като „длъжностни лица в системата на съдебната власт”54. 
След приемането на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, но-
тариалната дейност, но само дейността по осъществяване на сделките, е 
изведена извън съдебната власт, а в рамките на районните съдилища про-
дължиха да функционират само съдиите по вписванията, които осъщест-
вяват дейността по вписване на сделките, касаещи разпорежданията с не-
движими имоти. 

Положението, което заемат съдиите по вписванията в системата на 
съдебната власт следва от базовия конституционен модел на управление 
на държавата.  Съгласно посоченото в чл. 8 от Конституцията на Репу-
блика България, държавната власт се разделя на законодателна, изпълни-
телна и съдебна. В глава шеста „Съдебна власт“, в чл. 117, ал. 1 от КРБ, е 
посочено, че съдебната власт защитава правата и законните интереси на 
гражданите, юридическите лица и държавата. Това очертава съдържание-
то на понятието „правосъдие”, като особен вид дейност на правозащита. 
Тази специфична дейност, съгласно посоченото в чл. 119, ал.1 от КРБ се 
осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен 
съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Посочено е също, 
че структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата, 
а следствените органи са в системата на съдебната власт - чл. 126, ал. 1 
и чл. 128 от КРБ. Никъде сред изброените органи не се сочат съдиите по 
вписванията, както и държавните съдебни изпълнители, в резултат на кое-
то следва да се обобщи, реализирането на съдебната власт се свързва с 
работата само на онези съдебни органи, които осъществяват дейността по 
защита на правата на гражданите. Нужно е да се направи уточнението, че 
самото правораздаване, за което говори чл. 119 от КРБ е правозащитна 
дейност, както и правосъдието, но първото има по – широко съдържание, 
доколкото може да се осъществява и от несъдебни органи – органите на 
Министерство на вътрешните работи и други органи на изпълнителната 
власт или специализирани органи и особени юрисдикции, които обаче не 
осъществяват правосъдие. Правосъдието се осъществява само от съдеб-
ните органи. Следователно органите, които осъществяват правосъдието в 
53  Бешков П., „Българско нотариално право”, изд.Фенея 1997, с. 131

54  Стойчев С., „Конституционно право” изд.”Сиела” 2002 г., с.561.
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страната са съда, прокуратурата и следствените органи. Сред тези органи 
обаче не са посочени съдиите по вписванията и следователно те не осъ-
ществяват правосъдие. 

Съдиите по вписванията не осъществяват правосъдието в страната и 
поради това те не принадлежат към типичните органи на съдебната власт. 
Те са правоприлагащи органи, но не и правосъдни органи. 

Извършеното с чл. 8 от КРБ разделение на властите определя и кръга 
на публичните власти, които имат за задача да осъществяват, но и да следят 
за защитата на правата и интересите на гражданите, като при необходи-
мост да налагат санкции и принудителни мерки за спазването им. Съдията 
по вписванията не притежава един от основните атрибутивни белези на 
държавната власт, а именно принудата – правомощието да изисква и да на-
лага санкции за неизпълнение на дадени действия, извършвани в рамките 
на неговата дейност. В изпълнение на някои от дейностите, гарантиращи 
свободата и независимостта на гражданите при сключване на правни сдел-
ки, държавата е създала и инструменти за реализиране на конституционно 
гарантираните права на гражданите. В този смисъл дейността на съдии-
те по вписванията, които осъществяват, макар и формален, контрол върху 
редовността на извършените сделки с недвижимите имоти, представлява 
именно такъв инструментариум, създаден от държавата, гарантиращ спаз-
ването на законите при осъществяване действията на гражданите в облас-
тта на семейното, наследственото, облигационното и пр. права. Според д-р 
Панчо Бешков относно нотариусите, които изпълняваха до 1997 г. и дей-
ностите по вписванията на сделките, изразено в „Българското нотариално 
право“, изд. Фенея“ 1997 г., с. 133, нотариусите са  „особена категория 
длъжностни лица“. Посочено е, че „статусът на нотариуса се приближа-
ва, но не се покрива със статуса на длъжностно лице в държавен орган.“ 
Подчертано е, че нотариусът не заема служба в държавно учреждение, не 
е чиновник, не е съдебен служител. В случая, както беше посочено и по-го-
ре, е неизбежно сравнението на положението на съдията по вписванията 
с положението на нотариуса по българското право до 1997г., доколкото е 
налице припокриване на част от дейностите, които законът им отрежда.

2. Магистрати ли са съдиите по вписванията?

Относно съдържанието на понятието магистрат липсва легална 
дефиниция, поради което тя се извежда по тълкувателен път, както и 
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чрез вглеждане в „юридическата археология” от римското право до 
наши дни. В римското право понятието магистрат е по – широко и об-
хваща не само лицата, които са имали съдебни функции, но и останали-
те държавни чиновници, поради което за да бъдат разграничени двете 
категории постепенно се утвърждава понятието съдебен магистрат, към 
което се отнасяли преторите, едилите, които били избирани за срок от 
една година и имали юрисдикции само в района, за който са избрани. 
По-късно, с въвеждането на принципа на конституционното разделение 
на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна, в съдържанието 
на това понятие се включват освен съдиите, също прокурорите и сле-
дователите. Това произтича от качеството им на органи на съдебната 
власт, пряко или косвено имащи правосъдни функции. В случая следва 
да се направи уточнението, че единствено съдът има преки правосъдни 
функции, докато прокуратурата и следствието имат главна обуславяща 
за правосъдието функция, т.к. без тях не може да се стигне до същинско 
правосъдие. 

Съгласно задълбочения анализ на съдържанието на това понятие, 
направен в „Дисциплинарната отговорност на магистратите по ЗСВ“, изд. 
„Софи-Р“ 2015г. от неговия автор Милен Глушков, следва да приемем 
даденото от него определение за понятието магистрат, като „пълнолетно 
физическо лице, отговарящо на законоустановените изисквания за придо-
биване на съдийско, прокурорско или следователско качество, което, след 
успешно издържан конкурс, е назначено с решение на ВСС на конкретна 
съдийска, прокурорска или следователска длъжност, обуславяща наличие-
то на специфичен правен статус с оглед реализацията на конституционни-
те му правомощия, свързани с осъществяването на правосъдието”55. Авто-
рът установява, че ЗСВ използва термина магистрати в разпоредбата на чл. 
227, ал. 4, относно командироването на съдия, прокурор или следовател и 
където се казва, че органът, в който е назначен „магистратът”, т.е лицето 
по ал.1 - съдия, прокурор или следовател, заплаща възнаграждението за 
основната длъжност на която е назначен, както и разлика до размера на 
по-високото възнаграждение за ранг и по-горестояща длъжност, на която е 
командирован. От това се прави извод, че по смисъла на ЗСВ качеството на 
магистрат притежават само съдия, прокурор или следовател. Това е така, 
т.к. само техните правомощия са свързани с т.н „правосъдие”, за което го-
вори и чл. 118 от КРБ. В поредицата от множество аргументи, изложени от 
автора на „Дисциплинарната отговорност на магистратите по ЗСВ”, пра-

55 Глушков М., „Дисциплинарната отговорност на магистратите по ЗСВ“, изд. „Софи-Р“ 2015г., с.48
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ви впечатление и този, че държавните съдебни изпълнители и съдиите по 
вписванията „не притежават качеството на магистрати”. 

Следва да се признае, че утвърденото в днешно време съдържание на 
понятието магистрат е на лице, заемащо съдийска, прокурорска или следо-
вателска длъжност.  

Самата дейност по вписванията е еманация на функциите, които имат 
нотариусите от древността до наши дни, доколкото в началото на своето 
развитие, нотариусите са били служители, администратори, които са реги-
стрирали, записвали сделките. В Древния Вавилон и Египет съществували 
писари-канцеларисти, които водели приходно-разходните книги, съставя-
ли кадастъра на цялата земя на страната и водели регистър на населението 
и неговото имущество. Според римското право вписването на договорите 
не е било задължително, поради което повечето от договорите, макар и в 
съответна устна или писмена форма, са се считали за действителни само 
с изпълнение на изискуемата форма и действия от страна на договорящи-
те страни. Някои от договорите (литералния договор), обаче, са се впис-
вали в касова книга на кредитора, която е особен вид счетоводна книга, 
която римляните водели. Това бил един дневник, в който вписвали ден по 
ден всички касови операции, които извършвали. Тези вписвания не съз-
давали задължения, а само ги констатирали (подобно на оповестително-
то действие на вписванията, които прави съдията по вписванията и днес). 
Тези вписвания в книгите се извършвали от определени чиновници56, а не 
от магистрати или техни служители. Това те правили за да създадат необ-
ходимата гражданска сигурност в тези правоотношения и да намалят до 
минимум съдебните спорове. По-късно тези служители се обединили в 
канцеларии, обикновено към съдилищата, където водели книгите. 

Основите на съвременното нотариално право са положени в Италия, 
Франция и Германия, където принципите на римското право са доразви-
ти и съобразно променените политически и икономически условия по – 
късно се създава и Латинският нотариат, чиито принципи са възприети и 
от българския нотариат при неговото възникване и приемане на ЗННД57. 
След разделянето на дейността на нотариална и такава, осъществявана от 
съдиите по вписванията, нотариусите запазват своето положение на длъж-
ностни лица, непринадлежащи към съдебните органи. Като длъжностни 
лица, които не притежават правосъдни функции функционират и съдиите 
56  Андреев М., изд БАН 1992 г. „Римско частно право” с. 337

57 С резолюция № 42 на Общото събрание на Нотариатите, членове на Международния съюз на Латинския 
нотариат, на 19 октомври 2004г., Нотариалната камара на Република България е приета за пълноправен член на 
съюза.



117

по вписванията. Липсата на правосъдни функции, а само регистрационни, 
е това, което ги отличава от органите, осъществяващи функциите по чл. 
117 от КРБ, конкретно съдиите, прокурорите и следователите, за които го-
вори и чл. 129 от КРБ. 

Липсата на правосъдни функции от страна на съдиите по вписвания-
та показва, че те не са магистрати, но какви всъщност са те?

Съгласно даденото в Допълнителната разпоредба към общата част 
на НК съдържание на някои понятия, сред които и „длъжностно лице” и 
„орган на власт” – чл. 93, т.1 и т.2 от НК ни дава основание да считаме, че 
съдията по вписванията е по-скоро длъжностно лице в рамките на съдеб-
ната власт, но не и орган на власт. Това определение в най-голяма степен 
отговаря на функциите, които са възложени на съдията по вписванията в 
охранителното производство, от което е част неговата дейност, т.к. на него 
е възложено да изпълнява със заплата, временно или постоянно, „служба 
в държавно учреждание”. Съдията по вписванията не е, както бе посочено 
и по-горе, „орган на власт” по смисъла чл. 93, т.2 от НК, т.к. не е орган на 
държавна власт, орган на държавно управление, орган на съдебната власт, 
както и служител при тях, който е натоварен с упражняването на властни-
чески функции.

Следва да се посочи, че според проф. д-р Стефан Стойчев58, съди-
ите-изпълнители и нотариусите (определението е отпреди промяната в 
нотариалната дейност и създаването на съдиите по вписванията, както и 
преди създаването на частните съдебни изпълнители, поради което в пъл-
на сила важи и за сегашните съдии по вписванията) са „длъжностни лица 
в системата на съдебната власт”.

В обобщение, следва да се заключи и формулира следното определе-
ние за статута на съдията по вписванията: съдията по вписванията е осо-
бена категория длъжностно лице в рамките на съдебната власт, което не 
е магистрат и което има правомощието да разпорежда или отказва впис-
ванията, отбелязванията или заличаванията в Имотния регистър и да се 
произнася за издаването на справки и удостоверения, както и да извършва 
нотариални и други действия, предвидени със закон, чл. 280, ал.1 от ЗСВ.

 

58 Стойчев С., „Конституционно право”, Сиела 2002 ., пето издание, с.561.
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3. Права и задължения на съдията по вписванията

В обхвата на правното положение, което има съдията по вписвания-
та, като особена категория длъжностно лице, той има определени права и 
задължения. 

3.1 Права на съдията по вписванията

3.1.1 Право на трудово възнаграждение. Съгласно чл. 291, ал.1 
от ЗСВ, възнаграждението на съдия по вписванията е в размер на 90 на сто 
от възнаграждението на съдия в районен съд. Предвидена е възможност 
при доказана професионална квалификация и образцово изпълнение 
на служебните задължения, след прослужени 6 години, министърът на 
правосъдието може да определи на съдия по вписванията възнаграждение 
до размера на възнаграждението на съдия от окръжен съд, по предложение 
на председателя на съответния съд.

3.1.2 Право на допълнително възнаграждение – съгласно чл. 289, 
ал.2 от ЗСВ за осъществяването на дейността на ръководител на съдиите 
по вписванията се изплаща допълнително възнаграждение. 

3.1.3 Право на отпуск

Съгласно чл. 330 – чл. 338 от ЗСВ съдията по вписванията има право 
на платен и неплатен отпуск, като редовния годишен отпуск е от 30 работ-
ни дни и допълнителен отпуск по един работен ден за всеки две години 
юридически стаж, като общият размер не може да надвишава 60 календар-
ни дни. 

3.1.4 Право на средства за облекло

Съгласно чл. 292, ал.1 от ЗСВ на съдиите по вписванията се изпла-
щат всяка година средства за облекло в размер на две средномесечни за-
плати на заетите в бюджетната сфера.

3.1.5 Право да повишава квалификацията си като участва в 
учебни програми и специализирани обучения – чл. 286а, ал.2, предл. 
последно от ЗСВ.  

3.1.6  Право на обезщетение при прекратяване на трудово 
правоотношение

Съгласно чл. 292, ал.3 от ЗСВ при прекратяване на трудовото пра-
воотношение на съдиите по вписванията се изплаща обезщетение при 



119

условията по чл. 225, който предвижда, че при освобождаване от длъж-
ност съдия, прокурор или следовател с повече от 10 години стаж на такава 
длъжност има право на еднократно парично обезщетение в размер на тол-
кова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има в 
органите на съдебната власт, но не повече от 20. 

3.1.7  Право на награди, отличия

Съгласно чл. 305 от ЗСВ, министърът на правосъдието може да по-
ощрява с отличие или награда държавен съдебен изпълнител и съдия по 
вписванията за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение 
на служебните задължения и високи нравствени качества в обществото. 
Отличията са:1. служебна благодарност и грамота; 2. личен почетен знак: 
а) първа степен - златен; б) втора степен - сребърен. Наградата на стойност 
до размера на основното едномесечно възнаграждение е парична или пре-
дметна. Отличието може да бъде съчетано с награда.

3.2 Задължения на съдията по вписванията

3.2.1. Задължения, произтичащи от специфичните функции, които са 
му възложени, съгл чл. 280 от ЗСВ – да разпорежда или отказва вписвани-
ята, отбелязванията или заличаванията в Имотния регистър и се произнася 
за издаването на справки и удостоверения; да  извършва нотариални и дру-
ги действия, предвидени със закон; да изпълнява горните задължения само 
в рамките на своя район.

3.2.2. Да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали му 
известни във връзка с работата, и да не ги използва за свое или чуждо об-
лагодетелстване. Тези задължения се отнасят и за времето, в което съдията 
по вписванията не упражнява функциите си или дейността му е преуста-
новена – чл. 286а от ЗСВ.

3.2.3. Да спазва  професионалната етика, да опазва престижа на про-
фесията и да повишава квалификацията си.

3.2.4. Срочно и в съответствие със законите произнасяне по постъ-
пилите молби, като не се допуска забавяне – чл. 9, ал.1 от Правилника за 
вписванията. 

За неизпълнението на възложените му задължения съдията по впис-
ванията носи дисциплинарна отговорност.



120

VIII. Дисциплинарна отговорност на съдиите по вписванията

С извършените през 2016 г. промени в ЗСВ, с ДВ бр. 62/09.08.2016 г. 
за първи път в новата история на устройствения ни закон е предвидена и 
дисциплинарна отговорност на държавен съдебен изпълнител и на съдия 
по вписванията. Отбелязването, че това е за първи път в новата ни история 
е неизбежно предвид факта, че разпоредби относно отговорността на но-
тариусите е имало в далечното ни минало, където в Законъ за нотариусите 
и мировите съдии, които извършватъ нотариални дела,  

обн., ДВ, бр. 15 от 14.02.1885 г., в сила от 14.03.1885 г., е бил обосо-
бен нарочен раздел глава VI. „За отговорностьта на нотариусите”59, в който 
са изброени възможните дисциплинарни нарушения от страна на нотари-
уса и санкциите за тях. В последвалите, след този закон, устройствени за-
кони прави впечатление, че въпросът за отговорността на нотариусите не е 
обсъждана никога до приемането на измененията през 2016 г. До приема-
нето на тези изменения в ЗСВ, по силата на разпоредбата на чл. 293 от ЗСВ 
са се прилагали субсидиарно разпоредбите на КТ относно дисциплинарна-
та отговорност на съдиите по вписванията.  

Със създадения от 09.08.2016 г. нов раздел в ЗСВ – „Дисциплинарна 
отговорност на държавен съдебен изпълнител и на съдия по вписванията“ 
се предвиди изрично регламентиране на това неизпълнението на кои от 
задълженията на съдията по вписванията е основание за дирене на дисци-
плинарната отговорност от него. 

С разпоредбата на чл. 328а, ал.1 от ЗСВ е посочено, че основание 
за дисциплинарна отговорност на съдия по вписванията е всяко виновно 
неизпълнение на служебните му задължения като са изброени конкретните 
изпълнителни деяния, водещи до тази отговорност. Това са: системно не-
спазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони; действие или 

59 Законъ за нотариусите и мировите съдии, които извършватъ нотариални дела, Обн., ДВ, бр. 15 от 14.02.1885 г., 
ГЛАВА VI. За отговорностьта на нотариусите.  

 127. За всяко незаконно отказване да изпълни длъжностьта си, за всяко опущение по службата си, превишение 
на власть и за всеки противозаконенъ постъпъкъ и за злоупотребление нотариусътъ, споредъ опущението или 
злоупотреблението, или се предава на дисциплинарно взискание, или се дава на углавенъ съдъ.

 128. На дисциплинарно взискание нотариусите подлежатъ: а) за опущения, които са произлезли отъ невнимание 
или отъ незнание обязаностите по службата; б) за неизпълнение на правилата и формите при извършването 
и засвидетелствуването на актовете, за нарушение на тия правила и форми и въобще за неизправность и 
небрежность по службата; в) за бавность въ изпълнението на обязаностите по службата.

 129. Взисканията, на които могатъ да се предадатъ нотариусите, по реда на дисциплинарното производство, безъ 
да се предаватъ на углавенъ съдъ, са: а) напомнюване, б) забележване, в) изобличение и г) снемане отъ платата.

 130. Предаването на съдъ по углавенъ редъ и съденето на нотариусите ставътъ по реда, указанъ въ законите за 
углавното съдопроизводство. А при даването имъ подъ съдъ по дисциплинарно взискание трябва да се пазятъ 
постановленията на чл. чл. 180 - 198 отъ закона за устройството на съдилищата.
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бездействие, което неоправдано забавя производството; действие или без-
действие, което накърнява престижа на съдебната власт или на органа по 
назначаването; неизпълнение на препоръки, отправени по реда на чл. 270а, 
ал. 3 или чл. 286а, ал. 3;  неизпълнение на други служебни задължения.

Видовете дисциплинарни наказания, които предвижда чл. 328б от 
ЗСВ са:  забележка; намаляване на основното трудово възнаграждение от 
10 до 20 на сто за срок от 6 месеца до една година; предупреждение за 
уволнение; уволнение. За едно и също дисциплинарно нарушение се нала-
га само едно дисциплинарно наказание.

Дисциплинарната отговорност се налага независимо от гражданска-
та, административнонаказателната и наказателната отговорност, ако така-
ва отговорност се предвижда.

При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид 
тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които 
е извършено нарушението, и поведението на нарушителя.

Самото дисциплинарно производство спрямо съдията по вписвани-
ята се отличава със своята значително по-опростена уредба, за разлика от 
производството спрямо магистратите, което е разгледано в чл. 307 – 328 
от ЗСВ. 

Производството се образува съгласно чл. 328г от ЗСВ със заповед 
на министъра на правосъдието в срок до 6 месеца от откриването, но не 
по-късно от три години от извършването на нарушението. Този срок е 
преклузивен и след изтичането му препятства възможността за образуване 
на дисциплинарно производство за това нарушение, поради което и след 
изтичането на тези срокове дисциплинарно производство не се образува. 
Образуваното дисциплинарно  производство приключва в срок до три ме-
сеца от образуването му, като този срок е инструктивен и изтичането на 
срока не е основание за отпадане на отговорността. Когато нарушението се 
изразява в бездействие, сроковете по ал. 1 започват да текат от откриването 
му. При нарушение по чл. 328а, ал. 2, т. 3 сроковете по ал. 1 започват да 
текат от публичното оповестяване на деянието.

При дисциплинарно нарушение, което е и престъпление, установено 
с влязла в сила присъда или с влязло в сила определение за прекратяване 
на наказателното производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 3 от 
Наказателно-процесуалния кодекс, сроковете за дисциплинарното наказва-
не  започват да текат от влизането в сила на присъдата или определението. 
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Сроковете не текат и през времето, през което лицето е в законоустановен 
отпуск. 

Инициатива за налагане на дисциплинарно наказание на съдия по 
вписванията може да прави председателят на съответния окръжен или ра-
йонен съд, както и от главния инспектор на Инспектората на министъра на 
правосъдието. 

Самото дисциплинарно наказание на съдия по вписванията се налага 
от министъра на правосъдието, който преди налагането му  изслушва лице-
то или му предоставя възможност за представяне в 7-дневен срок на пис-
мени обяснения или на възражения по направеното предложение. Когато 
привлеченото към дисциплинарна отговорност лице не е било изслушано 
или не са му били искани писмените обяснения по ал. 1, съдът отменя на-
ложеното дисциплинарно наказание, без да разглежда делото по същество, 
освен ако лицето е отказало да даде обяснения или да бъде изслушано.

Дисциплинарните наказания се налагат с мотивирана заповед на ми-
нистъра на правосъдието. Дисциплинарното наказание се смята за наложе-
но от деня на съобщаването на заповедта на министъра на правосъдието на 
лицето, привлечено към дисциплинарна отговорност.

Обжалване на дисциплинарното наказание се извършва пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването като жал-
бата не спира изпълнението, освен ако Върховният административен съд 
реши друго. Жалбата се разглежда от тричленен състав на ВАС в двуме-
сечен срок от постъпването й в съда. Решението на тричленния състав на 
ВАС подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването 
му пред петчленен състав на съда. Петчленният състав разглежда делото в 
двумесечен срок от постъпването на касационната жалба.

Дисциплинарното наказание, с изключение на уволнението, се за-
личава една година след изтърпяването му. Дисциплинарното наказание, с 
изключение на уволнението, може да се заличи от министъра на правосъ-
дието и преди изтичането на срока по ал. 1, но не по-рано от 6 месеца след 
налагането му, ако лицето, на което е било наложено, не е извършило друго 
нарушение. Заличаването има действие занапред. 

Както се вижда, самата процедура се развива като двустранно про-
изводство, страните в което са съответния съдия по вписванията, привле-
чен към дисциплинарна отговорност и дисциплинарно наказващият орган, 
в случая министърът на правосъдието, и което има за предмет установя-
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ването на наличие на извършено дисциплинарно нарушение и дали то е 
извършено от конкретния съдия по вписванията. Реализацията на това 
производство вече е по реда на ЗСВ, а не както до този момент се прила-
гаше субсидиарно уредбата в Кодекса на труда, чл. 186 - 199 въз основа на 
разпоредбата на чл. 293 от ЗСВ. Макар и да е налице очевидно сходство 
с разпоредбата на КТ, то в случая се прилага правилото на специалният 
закон, който се явява реда по ЗСВ, а не този по КТ. Самото производство 
протича в рамките на една фаза, докато производството по дисциплинар-
но наказване на магистратите протича като двуфазно – производство пред 
дисциплинарния състав (чл. 316 от ЗСВ –  тричленен дисциплинарен със-
тав) и производство пред дисциплинарнонаказващия орган – съответната 
магистратска колегия (на съдиите или на прокурорите и следователите) в 
съответствие с чл. 320 от ЗСВ. Поради по-опростената процедура на дис-
циплинарното производство спрямо съдия по вписванията от това по отно-
шение на магистратите, то приключва много по-бързо. 

IX. Препоръки за подобряване на организацията на работата на 
съдиите по вписванията

Прави впечатление, че за повечето от изведените понятия и прав-
ни изводи относно статута на съдиите по вписванията и техните права и 
задължения се налага тълкуване на нормите, които регулират различни 
равни отрасли – конституционното, трудовото, наказателното и админи-
стративното право, поради липсата на еднозначна регламентация на тези 
понятия както в ЗСВ, така и в подзаконов нормативен акт. Това води до 
противоречиви и неясни схващания относно действителното положение 
на съдиите по вписванията, а същото се отнася и до държавните съдебни 
изпълнители. Изводите, които се направиха, сочат, че те са особена кате-
гория длъжностни лица, в рамките на съдебната власт, но самите те не са 
носители на държавната власт и не са органи на съдебната власт, каквито 
са съдиите, прокурорите и следователите. 

Налице е липса на приети подзаконови нормативни актове, регла-
ментиращи важни елементи от дейността на съдиите по вписванията, а в 
същото време са предвидени санкции за тяхното неизпълнение. Типичен 
пример в това отношение е липсата на етичен кодекс за поведение на съ-
диите по вписванията, а ЗСВ изисква спазването на правилата за етично 
поведение и дори предвижда санкция за тяхното нарушаване. 
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Липсва регламент относно разпределянето на постъпващите в служ-
бата по вписванията молби за вписване и извършване на справки, в случаи-
те когато има повече от един съдия по вписванията, което оставя съмнение 
за тяхното не просто неравномерно, но и преднамерено разпределение, 
което е недопустимо, т.к. води до нарушаване на правата на гражданите.

Липсват планирани от страна на Министерство на правосъдието спе-
циализирани обучения, квафикационни курсове и пр., което да допринася 
за повишаване на професионализма на работещите съдии по вписванията. 

Липсват и достатъчно тълкувателни решения на ВКС по спорни въ-
проси от работата на СВ, които да служат за уеднаквяване на практиката 
в страната. Това е логична последица от факта, че отказите на съдията по 
вписванията се обжалват пред окръжния съд, чието решение е окончател-
но. Следователно, ВКС не може да бъде сезиран по общия процесуален 
ред, освен ако не изисква пълна отчетност на практиката на окръжните 
съдилища по даден въпрос и при констатиране на противоречива практика 
да се произнесе с тълкувателно решение. 

Липсват механизми за периодичен контрол върху работата на съ-
диите по вписванията, извършван чрез атестиране. В съдебната система 
не само магистратите, но и най-ниско стоящите длъжности подлежат на 
задължително периодично, ежегодно атестиране, докато за съдиите по 
вписванията и държавните съдебни изпълнители законът не предвижда 
подобно. Единственият контрол върху работата им е при извършването на 
ревизии от страна на Инспектората към Министерство на правосъдието 
или по сигнали и жалби на гражданите, който контрол е последващ и няма 
превантивна функция, а само санкционна. 

Липса на утвърдени правила за атестация и растеж на място при взе-
мане на решение от министъра на правосъдието за увеличение на заплата-
та на съдия по вписванията до заплатата на окръжен съдия. 

Липса на регламентация относно допълнителното заплащане на тру-
да на държавни съдебни изпълнители и районни съдии, в случаите, когато 
заместват и изпълняват функциите на съдия по вписванията.    

Липса от страна на министерство на правосъдието на ежегоден ана-
лиз на работа на съдиите по вписванията в страната. Натовареността на 
службите по вписванията се отчита от Агенцията по вписванията, но дей-
ността на съдията по вписванията се отчита регулярно само в годишните 
доклади на председателите на районните съдилища. 
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Липсват ясно определени функции на правата и задълженията на ръ-
ководителя на съдиите по вписванията, в случаите, когато министърът на 
правосъдието определи един от тях за такъв. 

Направената решителна крачка към промени в устройствения закон, 
в т.ч. и в частта за съдиите по вписванията дава надежди, че в бъдеще 
поставените въпроси ще намерят своето нормативно решение, което ще 
допринесе за повишаване доверието както в тяхната работа, така и в цяла-
та дейност на правоприлагащите органи. 
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ – СЪСТАВ,  
ПРАВОМОЩИЯ И КОМИСИИ

Калин Калпакчиев60

I. Въведение и нормативна основа

Висшият съдебен съвет (ВСС) е конституционно създаден, спе-
цифичен, колективен, административен орган на съдебната власт, чиято 
основна цел е да осигурява независимостта й61, но също така да под-
помогне външната й отчетност и отговорност. Според чл. 117, ал. 2 от 
Конституцията съдебната власт е независима. Една от гаранциите за 
съдебната независимост е кадровите и дисциплинарните въпроси за съ-
диите, прокурорите и следователите да се решават от нарочно създаден 
административен орган. Основната функция на Висшия съдебен съвет 
(ВСС) е да представлява съдебната власт, да осигурява и отстоява незави-
симостта й, да определя състава и организацията на работата на съдили-
щата, прокуратурите и следствените органи и да обезпечава финансово и 
технически тяхната дейност, без да се намесва в нейното осъществяване 
– чл. 16, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

На конституционно ниво са регламентирани структурата, съставът 
и правомощията на ВСС – чл. 130, чл. 130а и 130б. На основание пре-
пращащата норма на чл. 133 от Конституцията в ЗСВ подробно са уреде-
ни правното положение и съставът, дейността и организацията на ВСС, 
както и прекият избор на членовете на ВСС от съдиите, прокурорите и 
следователите – чл. 16 – 39б ЗСВ. На основание чл. 30, ал. 1, т. 15 ЗСВ 
ВСС приема Правилник за организацията на дейността си и за дейността 
на администрацията си, а съобразно чл. 30, ал. 5, т. 16 съдийската и про-
курорската колегии приемат правила за работата си.

60 Член на Висшия съдебен съвет от 03.10.2012 г., избран от професионалната квота. Преди това - съдия в Софийски 
апелативен съд.

61 РКС № 10 от 15.11.2011 г. по к.д. № 6/2011
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1. Кратък исторически преглед на устройството и структурата 
на кадровия орган на съдебната система

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
съдилищата от 1910 г. се създава помощен кадрови орган с наименова-
ние Висш съдебен съвет. Той се състои от първия председател на ВКС, 
който председателства съвета. Членове са – главният прокурор при ВКС; 
един председател на отделение във ВКС; председателят на Софийския 
апелативен съд; висш чиновник от Министерство на правосъдието и ад-
вокат-юрист, избран от адвокатския съвет при Софийския окръжен съд. 
Членовете на ВСС се назначавали с указ на Княза по предложение на ми-
нистъра на правосъдието. ВСС се свиквал веднъж годишно през ноември, 
за да даде заключение по направените предложения за назначаване или 
повишаване на съдиите. Запазва се обаче правото на министъра на право-
съдието да предлага за назначения или повишения съдии, пренебрегвайки 
съвещателното становище на ВСС. С изменения на ЗУС от 1917 г. създа-
дените ВСС и дисциплинарни съвети към съдилищата се премахват. Съ-
щественото е, че съществуващият в началото на 20-ти век към Министъра 
на правосъдието консултативен орган със същото наименование (ВСС), 
не отнема решаващата роля на министъра при съдебните назначения.62 
Най-общо може да се определи, че историческата традиция до 1944 г. е 
предвиждала при съдебните назначения водеща роля да има министърът 
на правосъдието, но все повече е нараствало и участието на съдиите чрез 
общите събрания, които са предлагали на министъра списък (таблици) със 
съдии за повишение, увеличавало се е значението на председателите при 
администрирането на отделните съдилища. След 1944 г. съдиите са били 
избирани от Народното събрание или пряко от населението, но всякога во-
дещо е било влиянието на апарата на комунистическата партия. 

Съдебните съвети първоначално са европейски феномен – изграден 
върху по-ранен модел – Франция създава своя Висш съвет на съдебната 
власт през 1946 г., следвана от Италия през 1958 г. Франция притежава 
съвет за дисциплинрани производства на съдии, чието създаване може 
да бъде проследено до 1833 г. Френско-италианският модел е пренесен 
в Латинска Америка и други развиващи се държави. Съветът на Европа 
допринася със своите препоръки за разпространение на модела в държа-
вите от Югоизточна Европа.63

62 Токушев, Д., Съдебната власт в България, 2003, с. 191-193

63 Garoupa, Nino; Ginsburg, Tom – “Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence”, 2009ъ
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В доктрината се различават условно няколко типа модели на адми-
нистриране на съдебната власт: модел на министерство на правосъдието; 
модел на съдебния съвет; модел на съдебната служба; хибридни модели 
и т.нар социалистически модел64. От своя страна моделът на съдебния 
съвет в зависимост от статуса, състава и правомощията се разграничава 
условно на Южноевропейски и Северноевропейски65.

Висшият съдебен съвет, като независим кадрови орган на съдебна-
та власт, е учреден за първи път с Конституцията на РБ от 1991 г. Струк-
турата и съставът на органа е определена в първоначалната редакция на 
чл. 130 от Конституцията. На основата на конституционния текст през 
същата година е приет специален закон за Висшия съдебен съвет, об-
народван в ДВ бр. 74 от 10.09.1991 г. В чл. 1 от закона е посочено, че 
Висшият съдебен съвет е колективен орган на съдебната власт, като 11 
от неговите членове се избират от Народното събрание, а останалите 11 
изборни членове се излъчват от съдебната власт, както следва: петима от 
делегатско събрание на съдиите, и по трима от делегатските събрания на 
прокурорите и следователите. Според чл. 9, ал. 2 заседанията на Висшия 
съдебен съвет се свикват най-малко веднъж на 3 месеца от министъра на 
правосъдието или по искане на 1/5 от неговите членове. Правомощията 
на ВСС са определени в чл. 10 от закона. Прави впечатление, че в текста 
са уредени девет правомощия на съвета, които основно касаят кадрови и 
бюджетни въпроси. В § 3 от преходните и заключителни разпоредби на 
закона е регламентирана процедура в изпълнение на § 5 от ПЗР на Кон-
ституцията, с който се предвижда съдиите, прокурорите и следователите 
да стават несменяеми, ако в тримесечен срок от образуване на ВСС, той 
не постанови, че не са налице необходимите професионални качества. 
В § 3 от ЗВСС е дефинирано, че понятието „професионални качества” 
съдържа изискването за необходимата професионална квалификация и 
морал за съответната длъжност. Предложенията до ВСС, че не са налице 
необходимите професионални качества за съдиите се правят от минис-
търа на правосъдието, за съдиите от ВС - от председателя на съда, а за 
прокурорите - от главния прокурор. На основание на тези разпоредби, 
които дават възможност за широка дискреция, включително и за пряка 
намеса на изпълнителната власт, са освободени значителен брой съдии и 
прокурори. Пропусната е възможност за кадрово обновяване на съдебна-

64 Повече за моделите  на съдебно администриране и тяхната  специфика  може да видите в статията на Michal 
Bobek, David Kosar, Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central and Eastern 
Europe, College of Europe, Departament of European legal studies, 07/2013

65 Повече за моделите на съдебен съвет в отделните европейски държави може да видите на сайта „Съдебно право” 
- https://sadebnopravo.squarespace.com/biblioteka/2015/6/12/-#
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та власт на основата на справедливи и обективни критерии, базирани на 
качествата на съдиите и прокурорите.

Законът за ВСС е отменен през 1994 г., когато се приема първият За-
кон за съдебната власт. В чл. 27, ал. 1 от закона са регламентирани право-
мощията на ВСС, които първоначално се били уредени в девет точки, но 
впоследствие с изменения в закона се увеличават до двадесет и едно. Това 
показва ясно изразена тенденция за разширяване на правомощията на ВСС, 
които освен типично кадрови се разпростират и в сферата на администрира-
не на съдилищата. През 2007 г. се приема втория Закон за съдебната власт, 
който действа и в момента. В чл. 30, ал. 2 от закона се предвиждат правомо-
щията на пленума на ВСС, а в ал. 5 са регламентирани компетентностите на 
съдийската и прокурорската колегии. Тенденцията за увеличаване на право-
мощията на ВСС за сметка на компетентността на председателите на съди-
лища и общите събрания на съдиите се запазва. От административен орган 
с основно кадрови провомощия ВСС се превръща постепенно в централен 
орган за администриране на съдебната власт с обща компетентност. 

Важна е и друга промяна в статуса на кадровия орган. До 2007 г. 
изборните членове на ВСС продължават да изпълняват и другите си за-
дължения, произтичащи от заеманата длъжност на съдия, прокурор, сле-
довател или друга юридическа професия. След 2007 г. съобразно форму-
лировката на чл. 16, ал. 2 ЗСВ се приема, че ВСС е постоянно действащ 
орган, което обосновава в практически план различен правен статус на 
членовете на съвета, които за периода на мандата губят качеството си 
на съдии, прокурори и следователи. Това е една изкуствено поддържана 
теза, която не отговаря на конституционния замисъл за същността и ро-
лята на кадровия орган на съдебната власт, а освен това е по съществото 
си неточна и невярна. Висшият съдебен съвет е административен орган, 
създаден на основата на Конституцията и като такъв  той винаги е бил 
постоянно действащ. Това основно положение за същността на държавни-
те органи, никога не се е поставяло под съмнение. В РКС № 8/15.ІХ.1994 
г. по к.д. № 9/94 г. се подчертава, че „Висшият съдебен съвет е постоянно 
съществуващ и функциониращ орган”. Всъщност проблемът е не за това 
дали ВСС е постоянно действащ или не, той винаги е бил постоянно фун-
нкциониращ орган. Въпросът е за статуса на членовете на ВСС - дали те 
имат право да продължат да упражняват юридическата си професия и след 
избирането си за членове на съвета. До 2007 г. членовете на ВСС продъл-
жаваха да упражняват и другите си правни професии и това не създаваше 
никакъв законов проблем, защото тази форма на изпълнение на функциите 
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отговаряше в по-голяма степен на идеята и духа на Коституцията. След 
2007 г. с промяна в ЗСВ се премина към статус на членовете на ВСС, който 
включваше пълна заетост и невъзможност да упражняват предишното си 
юридическо занятие. Установената практика относна статуса на членовете 
на ВСС намери отражение и в РКС № 10 от 15.11.2011 г. по к.д. № 6/2011, 
в което се приема, че членовете на съвета трябва да напуснат заеманата 
преди длъжност и да преминат на работа по трудово правоотношение в 
съвета. В цитиранато решение на КС се приема дори, че „членовете на 
ВСС, избрани от съдебната квота, с факта на избора им загубват качество-
то на съдии, прокурори и следователи за времето на мандата си. Функци-
ите, които те осъществяват като членове на съвета, са присъщи на тези в 
администрацията, независимо че се касае до администриране в съдебната 
система.” Тезата на съда не е прецизна, което се дължи и на неправилната 
формулировка в ЗСВ. Неприемливо е да се разкъсва изкуствено връзката 
между качеството на съдия, прокурор и следовател и дръжността на член 
на ВСС. Невъзможността да изпълняват правораздавателните функции за 
периода на мандата, не означава, че членът на ВСС е загубил магистрат-
ското си качество. ВСС е административен орган на съдебната власт, който 
има основно кадрови функции и се състои от съдии, прокурори, следова-
тели и представители на другите юридически професии, а не от някакъв 
особен вид „администратори” на съдебната власт.

През 2016 година въз основа на измененията на Конституцията от 
2015 г. в Закона за съдебната власт се приеха съществени изменения, за-
сягащи статуса на съдията, прокурора, следователя, както и структурата 
и правомощията на Висшия съдебен съвет. Главната промяна предвиди 
разделяне на съвета на две колегии – прокурорска и съдийска, които да 
решават кадровите въпроси за прокурори и съдии поотделно и запазване 
на общия състав на ВСС (пленум) с компетентност по бюджетните въ-
проси, обучението и информационните технологии.

2. Висшият съдебен съвет, като проекция на европейския модел 
на съдебен съвет 

2.1 Становище № 10 (2007) на Консултативния съвет на 
европейските съдии относно „Съветът на съдебната власт в 
служба на обществото”

Консултативният съвет на европейските съдии (КСЕС) е съвещате-
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лен орган на Съвета на Европа (СЕ), създаден през 2000 г. с решение на 
Комитета на министрите на СЕ. В заседанията на КСЕС участват чети-
ридесет и седем национални съдии, които са представители на държави-
те членки на СЕ, определени от съответния министър на правосъдието. 
Основната дейност на КСЕС се състои в разработване на стандарти и об-
общаване на добри практики относно различни аспекти и проявления на 
основополагащия принцип в устройството на правовата държава – неза-
висимост на  съдебната власт. Становищата (мненията), които се приемат 
от консултативния съвет на съдиите служат на държавите членки и на ев-
ропейските съдии за утвърждаването на  ролята и значението на незави-
симия съд в демократичната държава. До 2016 г. са приети деветнадесет 
становища, в които са анализирани и обобщени различни положения от-
ноно статуса на съдията и ролята на правосъдието в правовата държава: 
Становище № 3 разглежда особено значимите въпроси за принципите и 
правилата, определящи професионалното поведение на съдиите, в част-
ност етиката, несъвместимото поведение и безпристрастността; Стано-
вище № 4 е посветено на подходящото първоначално и текущо обучение; 
Становище № 11 разисква основните положения относно качеството на 
съдебните решения; Становище № 12 обсъжда стандартите в отношени-
ята между съдии и прокурори и т.н. 

През 2010 г. по повод десетата годишнина от създаването си КСЕС 
приема Магна харта на съдиите (основни принципи), в която се обобща-
ват фундаменталните принципи, които служат за дефиниране на неза-
висимостта на съдията и правосъдието. Последното прието становище 
№ 19/2016 г. е посветено на ролята на председателя на съда, а през 2017 
г. предстои изработване и приемане на становище № 20, което ще раз-
глежда проблема за ролята на съдилищата за еднаквото приложение на 
правото66.

Още в първото си становище, прието през 2001 г. КСЕС счита, че 
решенията по кадровите въпроси за съдии следва да се вземат от незави-
сим орган със значително съдийско представителство, избрано демокра-
тично от други съдии. Отчита се, че съществуват различни системи за 
назначения на съдиите и за администриране на съдилищата, но създава-
нето на специални независими органи се препоръчва от КСЕС особено за 
страни, които нямат други трайно установени и демократично доказали 
се системи67.
66 Всички становища на КСЕС, както и актуална информация за дейността на организацията може да се открие на 

интернет страницата й - http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/default_en.asp

67 §45 от Становище № 1 (2001) относно стандартите за независимост на съдебната власт и несменяемоста на 
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През 2007 г. е прието становище № 10 (2007) на вниманието на 
Комитета на министрите на Съвета на Европа относно „Съветът на съ-
дебната власт в служба на обществото”. Целта на документа е да се опре-
делят основните елементи във връзка с главните задачи, състава и функ-
циите на Съвета на съдебната власт или подобни по статус органи, с цел 
укрепване и защита на независимостта на съдебната власт. Въпреки че в 
становището се уточнява изрично необходимостта от отчитане на разно-
образието от модели за администриране на съдебните власти в отделните 
европейски държави, очертаните в него основни положения служат за 
основа на т.нар. европейски модел на съвет на съдебната власт, възприет 
основно в държавите от Южна и Югоизточна Европа68. Важно уточнение 
се отнася до обхвата на становището и препоръките в него: КСЕС, в съот-
ветствие със своята основна мисия, поставя акцент в становището върху 
ролята на съветите на съдебната власт по отношение на съдиите, което 
не пречи препоръките да се прилагат и за онези съвети, които са общи за 
съдиите и прокурорите. Възможните въпроси, свързани с прокурорите се 
разглеждат от Консултативния съвет на европейските прокурори в при-
еманите от него становища69.

Съветите на съдебната власт имат роля за гарантиране на незави-
симостта на съдебната власт и на отделните съдии; за подобряване на 
ефективността и качеството на правосъдието с оглед гарантиране на 
приложението на чл. 6 от ЕКПЧ; за гарантиране на автономността на 
съдебната власт и на отделния съдия при осъществяване на функциите 
по правораздаване и препятстването на нелегитимно влияние от другите 
власти, така и от неправомерен натиск в самата съдебна власт. Отноше-
нията между Съвета на съдебната власт и останалите власти, в частност 
с министъра на правосъдието и държавния глава, трябва да бъдат ясно 
установени в закона, но също и при фактическото им взаимодействие; йе-
рархия между Съвета, от една страна и съдилищата и съдиите, от друга, 
изисква отношенията между тях да бъдат внимателно определени, както 
в нормативен, така и във фактически план.

В становище № 10 на КСЕС, освен основните задачи пред Съвета 
на съдебната власт, се разглеждат и следните въпроси: за броя на члено-
вете на органа с оглед създаване на възможност за оптимално функцио-

съдиите

68 §2 от Становище № 10 (2007) се уточнява, че за целите на становището се използва понятието „Съвет на 
съдебната власт”, формулировка вече използвана от Европейската мрежа на Съветите на съдебната власт

69 Всички становища на КСЕП, както и актуална информация за дейността на организацията може да се открие на 
интернет страницата й - http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccpe/opinions/default_en.asp
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ниране на един независим и прозрачен съвет на съдебната власт; за съвет 
на съдебната власт, в чийто състав мнозинство да са съдии; за квалифи-
кацията на членовете, методите за подбор, избор на членове съдии и та-
кива, които не са съдии, брой на членовете и продължителност на техния 
мандат, статус на членовете; за бюджета, персонала и техническата ком-
петентност на съвета; за решенията на съвета и неговите правомощия, 
за да се гарантира независимостта и ефективността на правосъдието – 
подбор, назначаване и повишаване на съдиите, професионална оценка 
(атестиране), етика и дисциплинарна отговорност и обучение на съдиите; 
бюджет на съдебната власт; администриране на съдилищата; защита на 
авторитета на правосъдието и взаимодействие с институциите на другите 
власти.

Най-характерните черти на Съвета на съдебната власт, разгледани 
и анализирани подробно в становището са следните:

Относно състава на Съвета на съдебната власт се препоръчва т.нар. 
смесен състав на съдебните съвети – да включва мнозинство на съдии, 
избрани от съдиите и членове, които не са съдии, като така ще се осигури 
допълнителен източник на легитимност на съдебната власт и тя ще се 
предпази от самозатваряне и създаване на впечатление за корпоративизъм 
и взаимно предпазване и назначаване с връзки, ще се даде възможност за 
отразяване на различните гледни точки в обществото. Тогава когато със-
тавът е смесен, функционирането на Съвета на съдебната власт не трябва 
да позволява никакво взаимодействие на парламентарните мнозинства 
и натиск от страна на изпълнителната власт, да не се допуска влияние 
и подчинение на политически партии70. КСЕС счита, че по правило е 
проблемно, с оглед съдебната независимост, общото администриране на 
съдиите и прокурорите в един съвет на съдебната власт, но, отчитайки 
националните особености на отделните държави, не отправя препоръка 
в тази насока.

По отношение на качествата и квалификациите на членовете на 
ВСС се отбелязва, че те трябва да се избират на основата на компетент-
ността им, опита, познаването на живота на съдебната власт и културата 
на независимост. Приема се също, че членовете на съвета, които са съдии 
трябва да бъдат избирани от своите колеги, без намеса на политически 
органи или съдебната йерархия, а членовете на съвета, които не са съдии 
да се избират от неполитическо тяло, а когато се излъчват от парламента, 
не трябва да са негови членове, да се избират с квалифицирано мнозин-
70 §19 от Становище № 10 (2007) относно „Съветът на съдебната власт в служба на обществото”
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ство и с опит, който ще допринесе за разнообразното представителство 
на обществото.

Във връзка с функционирането и правомощията на Съвета на съ-
дебната власт се маркират следните принципни положения, които могат 
да се възприемат като базови стандарти: членовете на Съвета да бъдат на 
пълна работна заетост, но мандатът им да бъде ограничен по брой и вре-
ме, за да се запази контактът със съдебната практика; Съветът на съдеб-
ната власт трябва да управлява свой собствен бюджет, което е гаранция за 
независимото му функциониране; решенията на Съвета трябва да бъдат 
мотивирани и да има възможност за съдебното им обжалване; дейността 
на Съвета следва да се отчита в конкретни и достъпни за общественост-
та доклади, включващи мерки за подобряване на дейността на съдебна-
та система. Правомощията на Съвета на съдебната власт трябва да имат 
широк обхват, за да позволяват пълноценна защита на независимостта и 
ефективността на правосъдието: съдебният съвет следва да има компе-
тенции за подбор, назначаване и повишаване на съдиите при абсолютна 
прозрачност относно критериите за подбор; съветът трябва да участва 
активно в оценката на качеството на правосъдието; може да се занимава с 
етичните въпроси, включително като разглежда жалби на граждани; да се 
ангажира с организирането  и наблюдението на обучението, но разработ-
ването и изпълнението на програмите за квалификация да се възложи на 
независим център за обучение; Съветът може да има разширени финан-
сови правомощия да преговаря и управлява бюджета на съдебната власт, 
както и правомощия по отношение на администрирането на съдилищата 
за по-добро качество на правосъдието, но без да има правомощия по от-
ношение на управление на работата на отделните съдии71; да има роля 
за защита на авторитета на правосъдието и да изразява становища по 
проектите за нормативни актове, които биха могли да имат въздействие 
върху съдебната власт; да установи сътрудничество и взаимодействие с 
другите власти, както и с други съвети на съдебната власт на европейско 
и международно равнище72.

2.2 Дебати за положителните и отрицателни страни на 
модела „съдебен съвет”

През последните две десетилетия се води научна дискусия за раз-
личните модели и правни системи за администриране на съдебната власт. 
71 § 77 от Становище № 10 (2007) относно „Съветът на съдебната власт в служба на обществото”

72 През  2004 г. е създадена Европейската мрежа на съдебните съвети, в която пълноправен член е и българският 
ВСС . За повече информация за статута и дейността на организацията може да се обърнете към страницата й в 
интернет - https://www.encj.eu/



135

Фокусът е поставен върху способността на различните нормативни раз-
решения ефективно да гарантират съдебната независимост. Дебатите за 
съдебната независимост, качество и отчетност на правосъдието имат ва-
жна роля за доброто познаване на ситуацията в различни държави, както 
и спомагат за развитието и усъвършенстването на съществуващите ин-
ституционални структури и модели. 

Изследването на проф. Нино Гарупа и проф. Том Гинсбург „Да се 
опазим от пазителите: съдебни съвети и съдъебна независимост” пред-
ставлява едно от най-мащабните и цялостни емпирични проучвания вър-
ху различните системи на администриране на съдебната власт под фор-
мата на съдебни съвети и как се отразява институционалната структура 
на гарантирането на съдебната независимост и отчетност73. Статията си 
поставя за цел да предложи теория за създаването на съдебните съвети 
и да идентифицира различията във формата и съдържанието на съветите 
в отделните държави, както и да установи доколко различните модели 
на съдебни съвети се отразяват на качеството на съдебните системи. По 
изчисления на авторите над 60% от държавите имат някаква форма на съ-
дебен съвет в сравнение с 10-те процента преди тридесет години. Тезата, 
която се доказва по емпиричен път е, че съществува слаба взаимовръзка 
между създаването на съдебен съвет и качеството. Поддържа се, че съ-
щестувват предели на ефективността на институционалните решения на 
проблемите със съдебната независимост и, въпреки че съветите служат 
за арена на сблъсък на различни групи, които имат интереси, свързани 
със съдебната производителност, те сами по себе си не гарантират неза-
висимостта и качеството като резултати от функционирането на право-
съдието. 

В изследването съдебната независимост се поставя в контекста на 
отчетността и отговорността: докато адекватните институции могат да 
укрепят съдебната независимост и да минимизират проблемите на по-
литизираната съдебна система, засилването на независимостта, от която 
се ползват съдиите, рискува да създаде обратния проблем на прекомер-
но подчиняване на публичната политика на съда. След като съдебната 
система започне да поема функции от демократичния процес нараства 
натискът за по-голяма отчетност и отговорност. Създаването на съдебни 
инспекторати и други модели на външна оценка на дейността на съда са 
само една от проявните форми на този натиск.

Една от причините за разпространение на съветите на съдебната 
73 Garoupa, Nino; Ginsburg, Tom – “Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence”, 2009
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власт от френско-италианската традиция е необходимостта от гарантира-
не на независимост след периоди на недемократично управление. За да 
се гарантира съдебната независимост, повечето от тези държави залагат 
съдебен съвет в своите конституции. Независимостта обаче е сложен и 
многостранен феномен. Дори съдиите да са независими от политически 
контрол, те могат да попаднат под зависимостта на други сили – като 
по-високопоставени съдии в съдебната йерархия. Може би заради опа-
сенията от този структурен проблем външната отчетност и отговорност 
са се наредили на второ място сред целите на съветите. В този контекст 
авторите дават за пример съветите на някои от Северноевропейските 
държави, като  Германия, Австрия, Холандия, които имат по-тесни пра-
вомощия от съветите във френско-италианския модел. Тези съвети са 
ограничени да играят роля при подбора, а не при повишенията и дис-
циплинарната отговорност на съдиите. Примерът с холандския съдебен 
съвет е показателен. Той е създаден през 2002 г. с основна отговорност 
за организацията и финансирането на холандската съдебна система. Ос-
новният тласък за реформи не е бил поставянето на политиката в съдебни 
рамки, а по-скоро схващането, че е нужна повече отчетност и отговор-
ност и по-добро разпределение на ресурсите.

 Статията на Гарупа и Гинсбург е особено полезна с това, че пре-
доставя анализ на данните за устройството на съдебното администри-
ране в държави от целия свят. Представени са всички познати модели. 
Базата данни, която са събрали изследователите включва информация за 
статуса, структурата, състава и правомощията на съвети от 121 държави. 
Данните са събрани от проучване на съдебните съвети, извършено по 
проект за сравнително конституционно право на Университета в Или-
нойс, САЩ. В 93 държави съдебният съвет е регламентиран в консти-
туцията на държавата. В 28 държави съдебният съвет не е предвиден на 
конституционно ниво, а е уреден в законодателството.

Изводите в изследването на Гарупа и Гинсбург са интересни и 
предизвикват към размисъл върху утвърдени клишета и стереотипи за 
начините за гарантиране на съдебната независимост. Според техните ем-
пирични наблюдения върху моделите на институционалната форма на 
съдебните съвети, компетенциите и съставът си взаимодействат по слож-
ни начини. Авторите са намерили малко доказателства в полза на широко 
разпространеното разбиране, че съветите повишават съвкупно качество-
то на правосъдието или независимостта. Подчертават усложнената роля 
на съдебните съвети и отхвърлят опростенческия възглед, че внасянето 
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или трансплантирането на определени модели на съдебен съвет вероятно 
би имало категорично отражение за подобряване на качеството на работа 
на съдилищата. Отхвърлят възгледа, че съдиите винаги и навсякъде тряб-
ва да бъдат мнозинство сред членовете на съвета. Причините за разпрос-
транението и популярноста на съдебните съвети като институционална 
форма двамата автори намират във възможността, която те предоставят 
на участници от множество различни области да формират съдебните 
политики, като самият съдебен съвет обещава, че нито една институция 
няма лесно да доминира над съдебната власт. Съветите, веднъж създаде-
ни, предоставят арена за състезание и вечно противоборство за баланси-
ране на независимостта с отчетността и отговорността.

Изследването на британския учен Джон Аденитайър „Съдебната 
независимост в Европа: шведската, италианската и германската перспек-
тива”74 разглежда институционалното устройство на съдебните системи 
на Швеция, Италия и Германия. Най-общо може да се отбележи, че адми-
нистрирането на съдилищата е от компетентностите на изпълнителната 
власт в Германия, контролира се от квазиправителствена агенция в Шве-
ция и е отговорност на съдебен съвет в Италия. Сравнителният анализ 
на институционалната структура на трите съдебни системи разкрива, че 
понятието за съдебна независимост е динамична концепция, която за-
виси от разнородни политически съображения. Макар да не съществува 
еднотипно устройство, което би могло да гарантира принципа на съдеб-
ната независимост, конвергентните практики в тези държави показват, че 
същестува споделено разбиране за минималните стандарти. Съществу-
ва широк консенсус, че защитата от корупция, насилие или произволна 
промяна на съдебната система са основополагащи за поддържането на 
съдебната независимост. Въпреки това, освен този минимален стандарт, 
различаващите се институционални структури подкрепят тезата, че раз-
бирането на принципа на съдебната независимост почива на нормативни 
аргументи, основани върху реалното взаимотношение между съдебната 
и останалите власти. 

Процесите на институционални съдебни реформи в Полша, Чехия 
и Унгария са разгледани в сравнителен план в изследването на Даниела 
Пиана, професор в Университета в Болоня. В статията „Властта чука на 
задната врата на съда (две вълни на посткомунистически съдебни рефор-
ми)”75 се разглеждат различните външни и вътрешни фактори, които са 
74 Аденитайър, Джон, „Съдебната независимост в Европа: шведската, иалианската и германската перспектива”, 

достъпно на  http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2016/6/17/-

75 Пиана, Даниела, „Властта чука на задната врата на съда (две вълни на посткомунистически съдебни реформи)”, 
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предопределили възприемането на различни институционални модели 
на устройство на съдебната власт в трите бивши тоталитарни държави 
Полша, Чехия и Унгария, въпреки общата им културна и конституционна 
традиция. Анализират се двете вълни на съдебни реформи, осъществени 
от тези три държави между 1989-1997 г. и 1997-2004 г., като се поддър-
жа, че настъпилите промени могат да се обяснят, като се изследват вла-
стовите сегменти, разменени между различните участници в реформите. 
Статията разглежда съдебните реформи, насочени към „управлението на 
системата” (назначаване, повишаване, атестация и обучение на съдиите) 
и управлението на съда, разбирано като управление на съдебното учреж-
дение. Анализът на логиката на действие, движеща реформите на тези 
две нива, подсилва застъпената теза на автора, защото ясно показва, че 
организационните промени са възприети само дотолкова, доколкото те не 
са били вредни за властта, разпределена в първата вълна реформи. Про-
мяната в институционалния модел на съдилищата се определя от полити-
ческите интституции и в това отношение се наблюдава инертност. Това е 
така, защото всяка промяна на съдебната организация може евентуално 
да доведе до промяна в разпределението на властта между политически-
те институции.

Проблемът за влиянието на институционалния модел съдебен 
съвет върху гарантирането на съдебната независимост в държавите от 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е подробно дискутиран в статията 
„Глобални решения – регионални проблеми. Критично изследване на съ-
дебните съвети в Централна и Източна Европа”76. Авторите  проф. Михал 
Бобек и Давид Кошар с основание посочват, че идеята за постигане на не-
зависимост на съдебната система, конкретно в страните от ЦИЕ, както и 
в друти страни в преход, често се свежда само до един от нейните аспекти 
– институционалната реформа и то до един конкретен модел на съдебно 
администриране – моделът на съдебния съвет. Моделът се предлага като 
универсално и „правилно” решение, което трябва да изкорени пороците 
на предишните модели, по-специално влиянието на администрацията на 
Министерство на правосъдието върху съдилищата. Основният аргумент 
в изследването е, че в страните в преход в ЦИЕ, повсеместно насърчава-
ният „евро-модел” на съдебно администриране под формата на съдебен 
съвет не води до осъществяване на идеята за засилване на незавасмостта 
на съдебната власт, за намаляване на политическото влияние и повишава-

достъпно на http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2015/11/19/-

76 Michal Bobek, David Kosar, Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central and 
Eastern Europe, College of Europe, Departament of European legal studies, 07/2013
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не качеството на правосъдието. Дори нещо повече - отбелязват авторите 
- в редица страни от региона ситуацията става по-лоша след създаването 
на съдебни съвети. В статията се разглеждат от критично гледище въз-
никването на т.нар. европейски и международни стандарти в областта 
на устройство на правосъдието и съдебната власт и защо моделът на съ-
дебен съвет е насърчаван; анализират се нормативните недостатъци на 
„европейските” или „глобални” модели на администриране на съдебната 
власт от позицията за тяхната легитимност; очертават се резултатите и 
целите, които моделът съдебен съвет е трябвало да постигне и какво на 
практика се е случило в държавите от ЦИЕ. Заключението на авторите е, 
че изграждането на посттоталитарна самоуправляваща се съдебна сис-
тема, преди да се е състояла истинска вътрешна промяна и обновление, 
води до създаване на формално конституционна независима съдебна сис-
тема със зависими съдии. 

Прегледът на моделите на съдебно администриране в Европа по-
казва, че не  всички държави са въвели т.нар „евро-модел” на съдебен 
съвет, очертан в препоръките на Съвета на Европа и ЕС. Основната ха-
рактерстика на този модел е, че той централизира правомощия, свързани 
с почти всички въпроси, отнасящи се до кариерата на съдиите и предос-
тавя средства за контрол на този орган от страна на съдиите. 

Според изследователите основните недостатъци на „евро-модела” 
на съдебен съвет са: липсата на демократична легитимност; игнориране 
на изискването за повишена отчетност на съдебната власт, кореспонди-
ращо с увеличаваща се власт (правомощия) на съда; „евро-моделът” на 
съдебен съвет предпазва съдебната власт от външни влияния, но пре-
небрегва заплахите вътре в системата от неправомерния натиск върху 
отделните съдии, упражняван от вътрешната йерархия; установените 
демокрации отказват да приемат модела на съдебния съвет, очертан в 
препоръките на СЕ и ЕС; „евро-моделът” на съдебен съвет не отчита 
спецификата на всяка съдебна система, съществуващата правна култура 
и историческото наследство в областта на администриране на съдебна-
та власт.

Бобек и Кошар развиват тезата, че приложението на наречения от 
тях „евро-модел” на съдебен съвет не е довел до утвърждаване на незави-
симостта на съдебната власт в държавите от ЦИЕ. Те поддържат, че кон-
ституционната независимост на съдебната власт под формата на съдебен 
съвет може да функционира успешно в условията на зряла политическа 
среда, където се прилагат валидни и за съдебната система високи етични 
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стандарти, което е гаранция, че администриращите съдебната власт съ-
дии ще поставят общото благо пред личните си интереси. 

В статията се представят в сравнителен план институционалните 
модели за администриране на съдебната власт на Чехия и Словакия, 
които до 1991 г. имат обща държавна и правно-историческа традиция. 
След промените двете държави избират различен път за институцио-
нално развитие на съдебните си системи. Чехия продължава да развива 
еволюционно модела на съдебно администриране, основан на водещата 
роля на министъра на провосъдието, докато Словакия възприема новия 
модел на съдебен съвет. Авторите анализират критично словашкия опит, 
който макар и създаден от най-добрите практики на „евро-модела” се е 
превърнал в „подобна на мафия” структура за вътрешносъдебно потис-
ничество. Изследователите сочат подобни негативни примери от други 
страни от ЦИЕ, които установяват силни съдебни съвети, като Унгария, 
България или Румъния, които, според тях, показват същата история: 
предоставянето на широки правомощия за самостоятелно управление 
на съдебната система преди извършването на истински вътрешни ре-
форми е опасно. Противоположен е примерът на Чехия. Днес чешка-
та съдебна система чрез председателите на съдилища има решаващата 
дума при управление на съдилищата. Въпреки това властта се поделя 
между министерството и председателите на съдилища. Системата по 
този начин -  смятат авторите - генерира различен баланс, който може 
би придава по-голям стабилитет. 

По отношение на негативните последици от въвеждането на съдеб-
ните съвети, се сочи, че централизирането на значителни правомощия 
е позволило потенциалните дисиденти в съдебната власт да бъдат пре-
махнати (чрез дисциплинарни производства, чрез отказ от повишения и 
различни други средства на потисничество) и по дефиниция на никакви 
потенциални инокомислещи не е разрешен достъп до съдебната система. 
Съветите, или по-скоро съдебните председатели, които ги управляват, 
контролират също и назначението на нови съдии. Личният контрол се из-
разява в самовъзпроизвеждане на съществуващите структури: съдии със 
среден капацитет избират послушни и също толкова ограничени млади 
съдии.

В заключение авторите приемат, че моделът на съдебен съвет под 
формата на т.нар „евро-модел” не е подходящ за страните в преход, в 
които липсват утвърдени култура на независимост, етични стандарти и 
съдебна отговорност и отчетност. Те предлагат в замяна на мащабните 
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институционални реформи усилията да се съсредоточат към повишаване 
на ефективността и прозрачността на съдебната система, които да включ-
ват открити и прозрачни процедури за назначаване и повишаване на съ-
диите в рамките на съществуващата система; отвореност на средни и ви-
сши нива в съдилищата за външни назначения; образование и формиране 
на съдиите, включително обучение по чужди езици и придобиване на 
международен опит; разширяване на административния персонал в съ-
дилищата, като така се разтоварят съдиите от несвойствени задължения; 
висок професионализъм при управление на съдилищата; публикуване на 
всички съдебни решения онлайн; публикуването на биографии на съди-
ите на сайта на съответния съд; предоставяне на онлайн информация за 
движение на делата; случайно разпределение на делата и др.

Подобни на изводите на Бобек и Кошар са направени в изследване-
то на Денис Прешова, Иван Дамяновски и Зоран Нешев, публикувано на 
сайта на Центъра за право на ЕС и международни отношения. Статията 
„Ефективността на „евро-модела” на съдебна независимост в западните 
Балкани: съдебните съвети като решение или нов повод за загриженост 
за съдебните реформи”77 разглежда случая на Македония и защитава 
тезата, че въвеждането на съдебен съвет, като форма на администрира-
не на съдебната власт, не осигурява съдебна независимост, защото не е 
отчел фактори, като историческите традиции и неформални практики.  
Авторите изтъкват четири общи отрицателни ефекта от въвеждането на 
„евро-модела” на съдебен съвет в Македония: преждевременното и при-
бързано въвеждане на модела без съобразяване с актуалния контекст в 
страната; нарастване на подлагането на съдебната власт на вътрешно и 
външно влияние, причинено от новосъздадените институционални сред-
ства; допълнително излагане на риск и компрометиране на индивидуал-
ната независимост на съдията; намаляване на прозрачността на съдебно-
то самоуправление.

Обобщеното представяне на научните и професионални дебати за 
позитивите и н негативите от функционирането на модела на съдебния 
съвет целят да демонстрират необходимата критична отправна точка, 
която може да способства за провеждане на несъстоялата се в България 
дискусия за съответния на нашите условия и национални особености мо-
дел на съдебно администриране. 

77 Preshova, Denis, Damjanovski, Ivan, Nechev, Zoran, The Effectiveness Of The “European Model”Of Judicial 
Independence in The Western Balkans: Judicial Councils as a Solution or a New Cause of Concern for Judicial Reforms, 
CLEER Papers 2017/1
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3. Конституционен статус на ВСС като кадрови орган на 
съдебната власт 

В глава шеста от Конституцията е регламентирано устройството 
на съдебната власт. За да се утвърди прокламиранатата й в чл. 117, ал. 2 
независимост е създаден специален административен орган, част от съ-
дебната власт, който да осъществява основно кадрови правомощия, свър-
зани с назначаването, повишаването и дисциплинаното наказване на съ-
диите, прокурорите и следователите. В устройството на съдебната власт 
са включени съдилищата, прокуратурата и следствието (впоследствие с 
изменение на ЗСВ следствините органи са включени в структурата на 
прокуратурата).

 Висшият съдебен съвет е специфичен орган на съдебната власт с 
точно определени административни и организационни правомощия, от 
които става ясно, че не е правосъден, а висш административен орган.78 
Първоначалните текстове на основния закон са предвиждали единен 
състав на ВСС, който е имал обща компетентност по кадровите и дис-
циплинарните въпроси за съдиите, прокурорите и следователите. Кон-
ституционният замисъл е предвиждал, с оглед гарантиране на съдебната 
независимост, назначаването, повишаването и освобождаването на съди-
ите, прокурорите и следователите да се извършва от независим орган в 
рамките на съдебната власт. Цялостната конституционна уредба на съ-
дебния съвет, предвидена в първоначалните текстове на чл. 129, чл. 130 и 
чл. 131 налага недвусмисления извод, че ВСС е създаден като независим 
орган за кадрови и дисциплинарни въпроси, който да е съставен от дейст-
ващи съднии, прокурори и следователи, избирани от професионалните 
общности чрез двустепенна система и равен брой юристи, избирани от 
Народното събрание. Идеята, свързана със създаването на ВСС, видно от 
стенографските протоколи от заседанията на VІІ Велико Народно събра-
ние и на комисията по изработване на проекта за Конституция, е избира-
нето на съдиите, прокурорите и следователите да става по един и същи 
начин от един кадрови колективен орган в самата съдебна власт79.

След изменението на Конституцията, обнародвано в ДВ, бр. 100 от 
2015 г. Висшият съдебен съвет осъществява кадровите правомощия по-
отделно за съдиите, прокурорите и следователите чрез съдийската и про-
курорската колегия, а в общия състав чрез пленума решава бюджетните 

78 РКС № 8 от 15.09.1994 г. по к.д. № 9/1994

79 РКС № 10 от 15.11.2011 г. по к.д. № 6/2011
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въпроси, организацията на обучението и квалификацията на съдиите, 
прокурорите и следователите; управлението на недвижимите имоти на 
съдебната власт. Освен самостоятелното решаване на кадровите въпро-
си за съдии и прокурори друга характерна особеност на реформата от 
2015 г. е трансформирането на ВСС (чрез пленума и колегиите) в ад-
министративен орган за управление на съдебната власт с обща компе-
тентност. Началото на тази трасформация е поставено чрез изменения в 
ЗСВ и възлагане на множество нови правомощия на ВСС. В действащата 
конституционна уредба това положение е утвърдено на най-високо нор-
мативно ниво. В чл. 130а, ал. 5, т. 5 се предвижда, че колегиите решават 
въпроси за организацията на дейността на съответната система от органи 
на съдебната власт, а в ал. 2, т. 8 и ал. 5, т. 6 е дадена възможност за пле-
нума и колегиите да осъществяват и други правомощия, определени със 
закон. Бланкетната законова делегация дава възможност за допълнително 
концентриране във ВСС на властови правомощия за администриране на 
съдебната власт.

ІІ. Състав и правомощия на Висшия съдебен съвет – пленум и 
колегии 

След измененията на Конституцията от 2015 г. Висшият съдебен 
съвет промени своята структура и от единен орган раздели своите ком-
петентности между двете колегии – съдийска и прокурорска и общ със-
тав, наречен пленум. За необходимостта от т.нар. разделяне на ВСС се 
дикскурира отдавна в професионалните среди, към страната ни са отпра-
вяни конкретни препоръки в този смисъл от Комисията за демокрация 
чрез право (Венецианската комисия), както и в докладите на Европейска-
та комисия в рамките на механизма за сътрудничество и проверка. Ос-
новният аргумент за самастоятелното (отделно) решаване на кадровите и 
дисциплинарните въпроси за съдии и прокурори, се свежда до съображе-
ния за гарантиране на съдебната независимост. Ролята на прокуратурата 
в рамките на съдебната власт е специфична. Принципно правосъдието се 
осъществява от съда, а прокуратурата има изключителната компетент-
ност да повдига и поддържа наказателното обвинение. В рамките на на-
казателния процес, в неговата съдебна фаза, прокуратурата се установява 
като страна, което е още една от причините за самостоятелното разреша-
ване на кадровите въпроси за съдии и прокурори. Това положение е осо-
бено наложително в посттоталитални държави като България, в които по 
исторически и културни съображения прокуратурата е нетипично силна 
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и разполага с провомощия да контролира множество сфери от обществе-
ния живот.

1.  Състав на пленума и колегиите на ВСС

         1.1   Състав на пленума на ВСС

                1.1.1   Изисквания към членовете на ВСС

Съгласно чл. 130а, ал. 2 пленумът се състои от всички членове на 
Висшия съдебен съвет. Според чл. 130, ал. 1 ВСС се състои от 25 членове. 
Председателите на Върховния касационен съд и на Върховния админи-
стративен съд и главният прокурор са по право негови членове. Консти-
туционното изискване към членовете на съдебния съвет е формулирано 
в ал. 2 на същия текст – за членове на ВСС, които не са негови членове 
по право, се избират юристи с високи професионални и нравствени ка-
чества, които имат най-малко петнадесетгодишен юридически стаж. В 
Закона за ВСС е съществувала разпоредба, с която се е въвеждала забра-
на за избиране на действащи адвокати за членове на съвета. Впослед-
ствие този текст е отменен. С решение на КС № 3 от 03.ІV.1992 г. по к.д. 
№ 30/91 г. се приема, че конституционният текст установява само тези 
две изисквания относно избираемост във ВСС. Понятието „юристи”, 
употребено в посочения текст, обхваща всички юристи, включително и 
действащите адвокати. Конституцията не предвижда други ограничения 
относно избираемостта. В същото конституционно решение се приема, 
че за членове на Висшия съдебен съвет могат да бъдат избирани съдии, 
прокурори, следователи, юрисконсулти, адвокати, научни дейци и други 
юристи, включително и пенсионираните. Важен аргумент срещу твърде-
нието, че участието на съдии и адвокати в съвета може да компрометира 
съдебната независимост е, че спрямо независими и несменяеми съдии, 
прокурори и следователи, които се подчиняват само на закона, подобно 
въздействие е изключено.

               1.1.2.Несъвместимост на членовете на ВСС

В чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗСВ са уредени основанията за т.нар. не-
съвместимост на изборните членове на ВСС. Основанията за несъвмес-
тимост на членовете на ВСС са сходни с тези за съдиите, прокурорите 
и следователите, регламентирани в чл. 195, ал. 1 ЗСВ, но разкриват и 
известни специфики. Една част от ограниченията касаят невъзможността 
изборните членове на ВСС да могат да заемат друга длъжност в дър-
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жавни и общински органи – не могат да бъдат народни представители, 
кметове или общински съветници; имат забрана да упражняват търговска 
дейност или да участват в управителни и надзорни органи на юридиче-
ски лица, с изключение на професионалните сдружения; имат забрана 
за упражняване на свободна професия и друга платена професионална 
дейност (както и за магистратите, разрешени са само доходи от автор-
ски права, преподавателска дейност и от международни проекти), както и 
членуване в политически партии и други организации и дейности, които 
могат да засегнат независимостта им. Членовете на ВСС не могат да са 
осъждани за извършено престъпление, независимо от реабилитацията, 
както и да са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено 
престъпление. За разлика от изискванията за съдиите, прокурорите и 
следователите, които според чл. 129, ал. 3, т. 3 от Конституцията се осво-
бождават при влязла в сила присъда с наложено наказание лишаване от 
свобода за умишлено престъпление, мандатът на член на ВСС се прекра-
тява при влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление (незави-
симо от вида на наложеното наказание, включително и за непредпазливи 
престъпления). Завишените конституционни изисквания към членовете 
на ВСС са обясними и наложителни с оглед предвидените в основния 
закон високи нравствени качества за заемане на длъжността.

Налице са и редица специфични изисквания за несъвместимост на 
членовете на ВСС, предвидени в чл. 18 от ЗСВ. Те не могат да бъдат в 
родствени отношения (съпруг, права линия, съребрена линия до четвърта 
степен или по сватовство до трета степен или фактическо съжителство) с 
друг член на съвета, административен ръководител в орган на съдебната 
власт или с министъра на правосъдието; не могат да бъдат дисциплинар-
но освободени от длъжност членове на ВСС или спрямо тях да е устано-
вен конфликт на интереси по-малко от една година преди избора.

                 1.1.3.Мандат на ВСС

В чл. 130, ал. 4 от Конституцията изрично е предвидено, че ман-
датът на изборните членове на ВСС е пет години, като те не могат да 
бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок. Мандатността 
гарантира стабилност и независимост на съответния публичноправен ор-
ган80. Членовете на ВСС имат еднакви права и задължения, защото те 
са равнопоставени, незамисимо дали са членове по право или изборни, 
дали са избрани за пълен мандат, или довършват мандат и независимо 
каква длъжност са заемали, преди да придобият качеството член на съве-
80 РКС № 9 от 30.ІХ.1994 г. по к.д. № 11/1994
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та. Техният индивидуален мандат не може да бъде прекратен предсроч-
но или да бъде ограничаван трайно или иницидентно извън посочените 
в Конституцията основания81. Всеки член на съвета има индивидуален 
мандат, но това не означава, че и ВСС като колективен орган има такъв 
мандат, защото той е постоянно съществуващ и функциониращ орган82. 

Мандатът на изборен член на ВСС се прекратява на основанията, 
посочени в чл. 130, ал. 8 от Коституцията. Новата ал. 8 на чл. 130 е съз-
дадена с изменението на основния закон от 2007 г. Преди изменението не 
съществуваха самостоятелни основания за прекратяване на мандата на 
членовете на съвета, а тази липса е само привидна. Това е така, защото 
доколкото за членовете на ВСС, които са съдии, прокурори и следова-
тели, се отнасят основанията за освобождаване от длъжност по чл. 129, 
ал. 3 от Коституцията. За останалите членове на ВСС, които не са съдии, 
прокурори или следователи аналогично мандатът следва да се прекратява 
при настъпване на такива факти, които поставят под основателно съмне-
ние наличието на високи професионални и нравствени качества, което 
е условие за изпълнение на длъжността. След 2007 г. въпросът е решен 
категорично, доколкото са приети в ал. 8 на чл. 130 изрични основания за 
прекратяване на мандата на изборен член на ВСС. Основанията за пред-
срочно прекратяване на мандата са сходни с тези за магистратите – по-
даване на оставка; влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпле-
ние (както беше посочено по-горе това основание предявява обосновано 
по-високи изисквания към членовете на ВСС, отколкото към съдиите, 
прокурорите и следователите, които не са членове на съвета – чл. 129, ал. 
3, т. 3 Конституцията); трайна фактическа невъзможност да изпълнява 
задълженията си за повече от една година; дисциплинарно освобождава-
не от длъжност или лишаване от право да упражняват юридическа про-
фесия или дейност. 

В чл. 27 и чл. 28 от ЗСВ са регламентирани редът и процедурите, 
които се следват при настъпване на някои от основанията за предсрочно 
прекратяване на мандата на член на ВСС. Процедурата по предсрочно 
освобождаване на основанията по чл. 130, ал. 8, т. 2-4 от Конституцията 
или при установяване на несъвместимост на изборен член на ВСС, из-
бран от Народното събрание, може да започне по искане на една пета от 
народните представители, а за изборен член на ВСС, избран от съдиите, 
прокурорите и следователите, може да започне по искане на една пета от 

81 РКС № 10 от 15.11.2011 г. по к.д. № 6/2011

82 РКС № 8 от 15.ІХ.1994 г. по к.д. № 9/1994
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действащите съдии, прокурори и следователи. До момента този ред за 
иницииране на производства срещу членове на ВСС още не е реализиран 
на практика. Освен посочения ред по чл. 27, ал. 5 и ал. 6 от ЗСВ, според 
ал. 4 на същата правна норма, производството за предсрочно прекратя-
ване на мандата на основанията по чл. 130, ал. 8, т. 2-4 от Конституцията 
или при устанавяване на несъвместимост на изборен член на ВСС се от-
крива по искане на най-малко петима от членовете на пленума на ВСС 
или на трима от членовете на съответната колегия. При прекратяване на 
мандата на изборен член на ВСС на негово място се избира друг от съот-
ветната квота, който довършва мандата – чл. 130, ал. 9 от Коституцията.

При изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване 
на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 (оставка) от Конституцията изборният 
член на ВСС се възстановява на длъжността съдия, прокурор или следо-
вател, заемана преди избора.

              1.1.4. Дисциплинарна отговорност на членовете на ВСС

Дисциплинарната отговорност на членовете на ВСС е уредена в 
Глава шестнадесета на ЗСВ, заедно с отговорността на съдиите, проку-
рорите и следователите. Открояват се някои специфики: за членовете на 
ВСС дисциплинарните наказания са забележка и дисциплинарно осво-
бождаване от заеманата длъжност; наказанията се налагат от пленума на 
ВСС; предложение за налагане на наказание може да се прави от петима 
членове на пленума на ВСС или от трима от членовете на съответната 
колегия; предложение за дисциплинарно наказване може да се прави и 
от една пета от народните  представители за изборен член, излъчен от 
парламента и от една пета от действащите съдии, прокурори или следо-
ватели за изборен член, излъчен от професионалната квота; пленумът на 
ВСС разглежда дисциплинарната преписка срещу свой член на първото 
заседание след образуване на дисциплинарното производство; решение-
то на пленума за налагане на дисциплинарно наказание се взема с не 
по-малко от седемнадесет от гласовете на неговите членове.

             1.1.5. Избор на членове на ВСС от Народното събрание

Единадесет от членовете на съвета се избират от Народното събра-
ние с мнозинство две трети от народните представители. Изискването за 
квалифицирано мнозинство е въведено с измененията в основния закон 
от 2015 г. Преди това за избор на членове на ВСС се изискваше обикно-
вено мнозинство. С предходното изменение на Конституцията от 2007 г. 
се предвиди изборът на главния инспектор и инспекторите към ИВСС да 
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се извършва от Народното събрание с мнозинство от две трети. В реди-
ца становища на Комисията за демокрация чрез право (Венецианската 
комисия) към Съвета на Европа, включително и в последното, дадено по 
повод проекта за изменение на Конституцията от 2015 г., се сочи, че едно 
от средствата да се подобри процесът за подбор на членовете на ВСС, 
е изискването за квалифицирано мнозинство при избора им, защото по 
този начин ще се търси консенсус между парламентарно представените 
политически партии и ще се стимулира стремеж към номиниране на ува-
жавани и с безспорна професионална репутация юристи. 

В чл. 19 – 19б от ЗСВ е регламентирана процедурата за избор на 
членовете на ВСС от парламента. Предвижда се кандидатите да бъдат 
предлагани от народните представители, които излагат подробни моти-
ви и прилагат съответните документи, установяващи професионалните и 
нравствени качества на номинираните. При изменението на чл. 19 от ЗСВ 
през 2016 г. не беше приета идеята всеки от предложителите да описва 
конкретно начина, по който е достигнал до определена кандидатура, как-
то и с кои професионалисти е разговарял и до каква публична или друга 
информация е имал достъп, за да формира своето убеждение в качествата 
на номинирания. Това допълнително изискване би подобрило процеса на 
избор на членове на ВСС от Народното събрание, с оглед повишаване на 
неговата прозрачност и избягване на нерегламентираните влияния. Про-
цедурата предвижда специализирана постоянна комисия към Народното 
събрание да организира процеса по избор на членове на ВСС, като освен, 
че събира релевентните документи и друга информация за кандидатите, 
организира и тяхното изслушване в комисията. Изслушване се провеж-
да и в пленарното заседание на Народното събрание, за което въпроси 
могат да задават освен народните представители и юридически лица с 
нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна 
дейност, висши училища и научни организации. Осигурена е публичност, 
като изслушванията се излъчват по интернет и електронни медии, а про-
токолите се публикуват. Кандидатите представят подробна информация 
за своите доходи и имуществено положение, както и тези на своите близ-
ки роднини. 

Независимо от тези високи изисквания за публичност, процедурите 
за избор на членове на ВСС от парламента не водят до избор на члено-
ве на съвета, които да са безспорни и уважавани в правната общност 
професионалисти. Практиката показва, че парламентарно представените 
политически партии вместо да се консолидират около личности с несъм-
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нени професионални качества, разпределят помежду си на квотен прин-
цип членовете на ВСС, които трябва да бъдат избрани и то според те-
жестта на всяка политическа партия. Това положение няма да се промени 
дори и при изискваното квалифицирано мнозинство за избор, доколкото 
парламентарната практика при избор на главен инспектор и инспектори 
разкрива идентични пороци. Бавната и постепенна промяна в културата 
на политическия и парламентарен живот ще доведе и до промяна в начи-
на, по който се избират висшите „администратори” на съдебната власт. 
Възпитаването на култура на съдебна независимост сред гражданите, съ-
дийската общност и институциите на законодателната и изпълнителната 
власт е еволюционният път за постигане на промяна в начина, по който 
се функционира ВСС, включително и начина на избиране на неговите 
членове от парламентарната и професионалната квота.

 1.2    Състав на колегиите на ВСС

                1.2.1    Състав на колегиите

След последните изменения в Конституцията Народното събрание 
избира шестима членове за съдийската колегия на ВСС и петима членове 
за прокурорската колегия на съвета.

Съставът на двете колегии – съдийската и прокурорската, е опреде-
лен в чл.130а, ал. 3 и ал. 4 от Коституцията:

Съдийската колегия се състои от 14 членове и включва председа-
телите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, 
шестима членове, избрани пряко от съдиите и шестима членове, избрани 
от Народното събрание.

Прокурорската колегия на ВСС се състои от 11 членове и включ-
ва главния прокурор, четирима членове, избрани пряко от прокурорите, 
един член, избран пряко от следователите и петима членове, избрани от 
Народното събрание.

              1.2.2       Избор на членовете на колегиите от професио-
налната квота

До 2016 г. изборът на членовете на ВСС от професионалната кво-
та се извършваше по двустепенна система, като съдиите и прокурорите 
излъчваха делегати, които от своя страна избираха членовете на съвета. 
Следователите и преди промените провеждаха пряк избор на своя член 
във ВСС. С измененията на ЗСВ, обнародвани в ДВ, бр. 62 от 2016 г. се 
прие нов раздел Іа, който в чл. 29а - чл. 29р регламентира в детайли про-
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веждането на пряк избор на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и 
следователите.

Без да разглеждаме в подробности процедурата посочваме някои от 
нейните най-съществени етапи: изборите се провеждат по правила, при-
ети от пленума на ВСС с решение по протокол № 30/28.07.2016 г.; пред-
ложения за изборен член на ВСС се правят съответно от всеки съдия, 
прокурор или следовател не по-късно от два месеца преди провеждане 
на изборите; съдийската и прокурорската колегия извършват проверка за 
допустимост на кандидатурите; общото събрание се провежда в две по-
следователни съботи – в първата събота се избира избирателна комисия и 
избирателни секции и се изслушват кандидатите, а следващата събота се 
провежда избор на членове на съвета; изборът се смята за редовен, ако са 
гласували повече от половината от съдиите, съответно прокурорите или 
следователите; организационно-техническата подготовка на събранията 
се извършва от администрацията на Висшия съдебен съвет.

2.   Правомощия на пленума и колегиите

След измененията в Конституцията от 2015 г. Висшият съдебен съ-
вет осъществява своите правомощия чрез пленум и колегии – съдийска 
и прокурорска. Основната причина за промяната в структурата на ВСС е 
необходимостта кадровите и дисциплинарни въпроси за съдиите и про-
курорите да се решават поотделно. Поради това колегиите са натоверени 
основно с назначаване, повишаване и освобождаване на съдиите, проку-
рорите и следователите, а за пленума са запазени т.нар. общи за съдебна-
та власт теми – планирането и изпълнението на бюджета; организацията 
на обучението за съдиите и прокурорите, а след последните промени и 
управлението на недвижимите имоти на съдебната власт.

2.1   Правомощия на пленума на ВСС

Съгласно чл. 130а, ал. 2 от Конституцията пленумът на Висшия 
съдебен съвет: приема проекта на бюджета на съдебната власт; приема 
решение за прекратяване на мандата на изборен член на ВСС при ус-
ловията на чл. 130, ал. 8; организира квалификацията на съдиите, про-
курорите и следователите; решава общи за съдебната власт организа-
ционни въпроси; изслушва и приема годишните доклади по чл. 84, т. 16 
от Конституцията; управлява недмижимите имоти на съдебната власт; 
прави предложения до президента на републиката за назначаване и осво-
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бождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя 
на Върховния административен съд и главния прокурор; осъществява и 
други правомощия, определени със закон.

Едно от най-важните правомощия на пленума на ВСС е да приема 
проекта за бюджета на съдебната власт, а след това да организира и не-
говото изпълнение чрез ИВСС, ВКС, ВАС, съдилищата, главния проку-
рор и Националния институт на правосъдието (чл. 365 ЗСВ). Голяма част 
от решенията на Конституционния съд са посветени именно на обосно-
ваване на бюджетния аспект от съдебната независимост. В решение № 
18/16.12.1993 г. по к.д. № 19/1993 г. се постановява, че бюджетът на съ-
дебната власт е самостоятелен, а органите на изпълнителната власт не 
упражняват компетентности в процеса на съставяне, изпълнение и отчи-
тане на бюджета. 

Пленумът на ВСС организира квалификацията на съдиите, проку-
рорите и следователите при спазване на програмната и организационна 
независимост и самостоятелност на Националния институт на право-
съдието. Всяка от двете колегии на съвета избира свой представител в 
управителния съвет на института, а главният прокурор и председателите 
на върховните съдилища са членове по право. Подробната уредба на ус-
тройството и функциите на НИП се съдържа в ЗСВ и вътрешните прави-
ла на обучителната институция.

Съгласно последните изменения в основния закон на пленума 
на ВСС се възложи управлението на недвижимите имоти на съдебната 
власт. Исторически тази дейност традиционно се е осъществявала от 
министъра на правосъдието, без това да създава опасности за съдебна-
та независимост. Натоварването на ВСС с оперативните задължения по 
управление на недмижимото имущество е трудно защитимо и едва ли и 
целесъобразно. Бъдещето ще покаже доколко трайно ще се окаже това 
законодателно разрешение.

Пленумът на ВСС предлага на президента на републиката за на-
значаване и освобождаване председателите на върховните съдилища и 
главния прокурор. В решения на КС № 13/96 г. и № 2/2002 г. се приема, 
че Конституцията установява споделена компетентност на президента с 
ВСС. Президентът може да упражни своето право на преценка (дискре-
ционна власт) на посоченото в предложението на ВСС, като направи ця-
лостна оценка за справедливостта на процедурата – равнопоставеността 
на кандидатите, мотивите и съображенията за избора. Президентът може 
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да върне на ВСС предложение за определен кандидат само веднъж. Пле-
нумът може да изпълнява и други, възложени му със закон правомощия, 
свързани с решаване на общи за съдебната власт организационни въпро-
си.

 В чл. 30, ал. 2 ЗСВ са уредени подробно в двадесет точки отделни-
те правомощия на пленума на ВСС, които са в съответствие с нормите на 
Конституцията и досегашната правна регламентация на компетентността 
на ВСС.

Министърът на правосъдието председателства заседанията на пле-
нума на ВСС, но не участва в гласуването. При негово отсъствие заседа-
нията на пленума се председателстват от представляващия ВСС, предсе-
дателя на ВКС, председателя на ВАС или от главния прокурор.  Решения-
та на пленума по чл. 30, ал. 2, т. 2 и т. 6 ЗСВ се приемат с мнозинство, не 
по-малко от седемнадесет гласа, а останалите решения – с мнозинство, 
повече от половината от присъстващите членове. Гласуването е явно, не 
се допуска гласуване „въздържал се”, а заседанията са публични и се из-
лъчват в интернет, освен в случаите, когато се обсъждат дисциплинарни 
наказания и класифицирана информация.

Висшият съдебен съвет се представлява от един от изборните му 
членове, определен с решение на пленума. Функциите на представлява-
щия ВСС са определени в чл. 10, ал. 2 от Правилника за организация на 
дейността на ВСС и неговата администрация. 

2.2 Правомощия на колегиите

Съгласно чл. 130а, ал. 5 от Конституцията колегиите в съотвествие 
със своята професионална насоченост: назначават, повишават, премест-
ват и освобождават от длъжност съдиите, прокурорите и следователите; 
правят периодични атестации на съдиите, прокурорите, следователите и 
административните ръководители в органите на съдебната власт и реша-
ват въпроси за придобиване и възстановяване на несменяемост; налагат 
дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност 
на съдиите, прокурорите, следователите и административните ръководи-
тели в органите на съдебната власт; назначават и освобождават админи-
стративните ръководители в органите на съдебната власт; решават въ-
проси за организацията на дейността на съответната система от органи 
на съдебната власт; осъществяват и други правомощия, определени със 
закон.
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В решенията на Конституциония съд се очертават две тенденции 
относно тълкуването на обема правомощия на висшия административен 
орган на съдебната власт.

 В решение № 10/15.11.2011 г. по к.д. № 6/2011 г. се утвърждава по-
следователно разбирането за ВСС като типично кадрови орган на съдеб-
ната власт. В цитираното решение, което следва практиката на съда от де-
ветдесетте години на ХХ век, се приема, че цялостната идея, свързана със 
създаването на ВСС с Конституцията от 1991 г., е избирането на съдиите, 
прокурорите и следователите да става по един и същи начин от един ка-
дрови колективен орган в самата съдебна власт. Според съда, ВСС пряко 
обслужва функционирането на съдебната система, а не я ръководи, каквато 
е например ролята на Министерски съвет. Той по Конституция няма упра-
вленски или ръководни правомощия по отношение на съдиите, прокурори-
те и следователите, които са независими при изпълнение на функциите си 
от останалите две власти и от Висшия съдебен съвет, като контролът върху 
актовете им се осъществява от по-горната инстанция. Крайният извод на 
Конституционния съд е, че ВСС е органът за кадрово обезпечаване на съ-
дебната система с цел осигуряване на нейната независимост83.

В други, по-нови свои решения Конституционният съд налага раз-
бирането си, че Висшият съдебен съвет „организира работата на съдебна-
та власт”, както и че осъществява „цялостна широкообхватна дейност”84. 
В решение на КС № 9 от 03.07.2014 г.  по к.д. № № 3/2014 се приема, че 
във връзка с изпълнение на конституционните си функции по чл. 130, ал. 
6 от Конституцията на РБ на ВСС може със закон да се възлага подзако-
нова нормотворческа компетентност. Както основателно се отбелязва в 
особеното мнение към решението, то не дава отговор на два основни въ-
проса. Първият от тях е за същността на ВСС, за който противоричиво се 
твърди, че е „висш административен и кадрови орган” и същевременно, 
че „организира работата на съдебната власт” и „осъществява общо упра-
вление на дейността й”. В особеното мнение ясно се отграничава същ-
ността на ВСС като орган, който не управлява и не ръководи съдебната 
власт, състояща се от отделни органи, които се управляват и ръководят по 
посочените в Конституцията и Закона за съдебната власт начини. 

В решение № 3 от 07.07.2015 г. по к.д. № 13/2014 г. втората тен-
денция в практиката на КС относно същността и правомощията на ВСС 
достига своята кулминация. Приема се, че ВСС е орган на управление 
83 РКС № 10 от 15.11.2011 г. по к.д. № 6/2011

84 РКС № 9 от 03.07.2014 г.  по к.д. № № 3/2014 г.
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на съдебната власт, който осъществява ръководство на структурите на 
съдебната система. Определянето на ВСС като орган на управление на 
съдебната власт трябва да се разбира в смисъл, че това е орган, който 
упражнява правомощия, свързани с нейното функциониране, със създа-
ване на организация, условия и среда, които правят възможна, респек-
тивно улесняват дейността на органите на съдебната власт в изпълнение 
на конституционните им задължения да защитават правата и законните 
интереси на гражданите, юридическите лица и държавата85. Според съда, 
по отношение на широк кръг от въпроси - обслужване на администра-
тивния персонал, материалната база и администриране на преписките  и 
делата – става дума за организация на дейността на съдебните, проку-
рорските и следствените органи, която не засяга същността на правораз-
давателните им функции като органи на съдебната власт и която, според 
КС, е вложена в съдържанието на чл. 16, ал. 1 ЗСВ, възлагащ на ВСС 
осъществяването управлението на дейността на съдебната власт. 

В особеното мнение на съдиите Стоева и Ангелов се посочва, че 
компетентността на ВСС е конституциионно определена в чл. 130, ал. 
6 и ал. 7 от Конституцията. Тя е да осигурява кадрите, финансите и от-
четността на органите на съдебната власт. Правомощията на ВСС са из-
черпателно изброени и не могат да бъдат нито ограничавани, нито раз-
ширявани със закон. Правилно в особеното мнение се посочва, че ВСС 
ръководи само своята кадрова и бюджетна дейност на административен 
орган, като дори заседанията му се ръководят от министъра на правосъ-
дието, както и че извън Конституцията да се натоварва ВСС с управлен-
ски правомощия, с каквито той не може да се справя, защото съвсем друг 
е замисълът на конституционния законодател при създаване на уредбата 
на съдебната власт, означава да се променя цялостното устройство на 
съдебната власт.

С изменения на ЗСВ от 2016 г. изречение второ на чл. 16, ал. 1 от-
падна, но това не се отрази съществено на обема от правомощия, с които 
разполагат пленумът и колегиите. 

Съгласно чл. 30, ал. 5 от ЗСВ съдийската колегия и прокурорската 
колегия осъществяват поотделно и в съответствие с професионалната си 
насоченост следните правомощия по отношение на съдиите, прокурори-
те и следователите: 

- кадрови и дисциплинарни правомощия:  назначават, повишават, 

85 РКС № 3 от 07.07.2015 г.  по к.д. № № 13/2014 г.



155

преместват и освобождават от длъжност съдиите, прокурорите и следо-
вателите; правят периодични и други атестации на съдиите, прокурори-
те, следователите, административните ръководители и техните заместни-
ци в органите на съдебната власт и решават въпроси за придобиване и 
възстановяване на несменяемост;  налагат дисциплинарните наказания 
– понижаване и освобождаване от длъжност, на съдиите, прокурорите, 
следователите, административните ръководители и техните заместници в 
органите на съдебната власт; определят броя, назначават и освобождават 
административните ръководители и техните заместници в органите на 
съдебната власт с изключение на председателя на Върховния касационен 
съд, председателя на Върховния административен съд и главния проку-
рор; организират и провеждат конкурсите за съдийските, прокурорските 
и следователските длъжности в предвидените от този закон случаи; про-
курорската колегия избира и освобождава директора на Националната 
следствена служба;

- структурно-организационни правомощия:  решават въпроси за 
организацията на дейността на съответната система от органи на съдеб-
ната власт; правят предложения до пленума на Висшия съдебен съвет 
за определяне на броя на съдебните райони и седалищата на районните, 
окръжните, административните и апелативните съдилища и съответните 
прокуратури; правят предложения до пленума на Висшия съдебен съвет 
за определяне броя на съдиите, прокурорите и следователите във всички 
съдилища, прокуратури и следствени отдели;  определят броя на съдеб-
ните служители съобразно степента на натовареност – по предложение на 
или след съгласуване с административните ръководители на органите на 
съдебната власт, а за органите, включени в структурата на прокуратурата 
на Република България – и с главния прокурор, като могат да разкриват 
нови и да съкращават длъжности; ежегодно анализират и отчитат степен-
та на натовареност на органите на съдебната власт;  създават постоянни и 
временни комисии за подпомагане на дейността си; организират и коор-
динират участието на съдии, прокурори и следователи в международното 
правно сътрудничество; приемат правила за работата си, които се публи-
куват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет;

- контролни правомощия:   възлагат на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет извършването на проверки, които са извън годишната про-
грама за дейността му; предлагат на пленума на Висшия съдебен съвет 
становища по законопроекти в обхвата на своята компетентност; изис-
кват и обобщават на всеки 6 месеца информация от съдилищата, проку-
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ратурата и от Националната следствена служба за тяхната дейност.

Съдийската колегия на ВСС се председателства от председателя на 
ВКС, а при негово отсъствие от председателя на ВАС или от най-старшия 
присъстващ член. Прокурорската колегия се председателства от главния 
прокурор, а при негово отсъствие – от най-старшия присъстващ член. Ре-
шенията на колегиите по чл. 30, ал. 5, т. 1-4 ЗСВ се приемат с мнозинство, 
не по-малко от осем гласа - за съдийската колегия и не по-малко от шест 
гласа -  за прокурорската колегия, а останалите решения – с мнозинство, 
повече от половината от присъстващите членове. Гласуването е явно, а 
заседанията са публични и се излъчват в интернет, освен в сбучаите, кога-
то се обсъждат дисциплинарни наказания и класифицирана информация.

Съгласно чл. 36 от ЗСВ заинтересованите лица могат да оспорват 
решенията на пленума и на колегии на ВСС пред Върховния администра-
тивен съд в 14-деневен срок от съобщаването им, като жалбата не спира 
изпълнението.

ІІІ. Комисии към ВСС

Комисиите са помощни органи на пленума и колегиите, които имат 
за задача да подпомагат приемането на решения на колективните орга-
ни. Проектите за решения не обвързват колективния орган, който има 
свобода на преценка. Доколкото нямат самостоятелна правна стойност, 
решенията на комисиите не подлежат на самостоятелно обжалване. Бро-
ят и видът на комисиите е уреден в ЗСВ, Правилника за организация на 
дейността на ВСС и неговата администрация и Правилата за работа на 
съдийската и прокурорската колегия. Комисиите, които задължително се 
създават към пленума и колегиите са уредени изрично в ЗСВ, а останали-
те комисии са предвидени в правилата за работа на пленума и колегиите.

1.   Комисии към пленума

Съобразно чл. 37, ал. 1 ЗСВ пленумът на ВСС задължително из-
бира от своя състав постоянна комисия „Бюджет и финанси” и посто-
янна комисия „Управление на собствеността”. Тези комисии са с равно 
по численост представителство от съдийската и прокурорската колегия. 
Пленумът на ВСС определя броя на членовете и състава на комисиите, а 
правомощията им и правилата за дейността им се уреждат в Правилника 
за организация на дейността на ВСС и неговата администрация. Другите 
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постоянни комисии на пленума на ВСС са Комисия по правни и институ-
ционални въпроси и Комисия „Професионална квалификация и инфор-
мационни технологии”.  

Постоянните комисии приемат свои вътрешни правила. Постоян-
ните комисии подпомагат дейността на пленума, като дейността им и 
техните правомощия са уредени в чл. 13–17 от Правилника за органи-
зация на дейността на ВСС и неговата администрация. Пленумът може 
да създава и временни комисии за изпълнение на конкретни задачи във 
връзка с неговите правомощия.

2.   Комисии към колегиите

 Дейността на съдийската и прокурорската колегия се подпомага 
съответно от постоянна комисия по атестирането и конкурсите (КАК) и 
постоянна комисия по професионална етика. 

Броят на членовете на постоянните комисии по атесирането и конкур-
сите се определя от съответната колегия. Мандатът на избраните членове 
на КАК е едногодишен. Съдия, прокурор или следовател не може да бъде 
избиран за член на съответната комисия за повече от два последователни 
мандата. Правомощията на КАК и на двете колегии са описани в чл. 38 от 
ЗСВ, както и в приетите от колегиите правила за работа. КАК при съдийска-
та и прокурорската колегия предлагат на съответната колегия проект за ре-
шение за: броя на съдиите, прокурорите, следователите, както и на админи-
стративните ръководители и техните заместници; назначаване, повишаване 
в ранг или в длъжност и освобождаване на съдии, прокурори и следователи; 
назначаване и освобождаване на административните ръководители и техни-
те заместници с изключение на председателите на върховните съдилища и 
главния прокурор; придобиване на статут на несменяемост. 

В състава на комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при 
съдийската колегия се включват членове на колегията, както и избрани 
членове от действащи към момента на избора съдии с ранг или длъжност 
съдия във Върховния касационен съд или във Върховния администрати-
вен съд. Председателите и техните заместници не могат да бъдат изби-
рани за членове на комисии. Пленумите на ВКС и ВАС избират съдиите 
за членове на КАК. КАК при съдийската колегия извършва атестиране 
на съдиите по критерии, описани в закона и по начин, подробно уреден 
в специална наредба, която се приема от Пленума на ВСС (чл. 209б от 
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ЗСВ). КАК е единен и централизиран помощен орган за оценка (атести-
ране) на дейността на съдиите.

В състава на КАК при прокурорската колегия се включват членове 
от колегията, както и избрани членове от действащи към момента на из-
бора прокурори и следователи с ранг или на длъжност прокурор във Вър-
ховна касационна прокуратура, прокурор във Върховна административна 
прокуратура или следовател в Национална следствена служба. Както и в 
съдийската КАК административните ръководители и техните заместни-
ци не могат да бъдат избирани за членове на комисии. Общите събрания 
на прокурорите от ВКП и ВАП избират прокурори, а общото събрание на 
следователите от НСлС избира следователи, отговарящи на условията за 
включване в комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската 
колегия. Дейността на КАК към прокурорската колегия се подпомага от 
постоянни атестационни комисии към апелативните прокуратури. По-
стоянните атестационни комисии предлагат на КАК към прокурорската 
колегия предложение за комплексна оценка при атестиране на прокурор. 

Комисиите по професионална етика към колегиите извършват про-
учвания, събират необходимата информация и изготвят становища от-
носно притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите 
за заемане на длъжност в органите на съдебната власт, както и на канди-
даните за административни ръководители и техните заместници. В ор-
ганите на съдебната власт се избират комисии по професионална етика. 
Членовете на комисията се избират от общото събрание на съответния 
орган на съдебната власт за срок от четири години. Тези комисии подпо-
магат съответните етични комисии към колегиите.

Освен комисията по атестиране и конкурсите и комисията по профе-
сионална етика към съдийската колегия са формирани и постоянни комисии 
по дисциплинарна дейност и взаимодийствие с ИВСС, комисия по съдебна 
администрация и комисия по съдебна карта, натовареност и съдебна ста-
тистика. Правомощията на комисиите като помощни органи на съдийската 
колегия са регламентирани в правилата за работа на колегията, приети на 
основание чл. 30, ал. 5, т. 16 от ЗСВ с решение от заседание по протокол № 
7/07.06.2016 г. и са публикувани на интернет страницата на ВСС.

Към прокурорската колегия освен комисията по атестиране и кон-
курсите и комисията по професионална етика е формирана и постоянна 
комисия по дисциплинарна дейност и взаимодийствие с ИВСС. Право-
мощията на комисиите като помощни органи на прокурорската колегия 
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са регламентирани в правилата за работа на колегията, приети на осно-
вание чл. 30, ал. 5, т. 16 от ЗСВ с решение от заседание по протокол № 
6/15.06.2016 г. и са публикувани на интернет страницата на ВСС.

ІV. Заключение

Висшият съдебен съвет по първоначален конституционен замисъл 
е създаден като кадрови орган, но постепенно еволюира в администрати-
вен орган за управление на съдебната власт с обща компетентост. Но това 
важи в по-голяма степен за съдилищата, защото прокуратурата запазва 
автономност и практически безконтролност в процеса на администри-
рането й от главния прокурор. Администрацията на главния прокурор 
практически дублира администрацията на ВСС и самостоятелно адми-
нистрира дейността на Прокуратурата на Република България. Практи-
ката показва, че както ВСС, така и прокурорската колегия не упражнява 
ефективен контрол върху дейността на прокуратурата. Трудно може да 
се намери случай от практиката на ВСС, в който предложение на главния 
прокурор да не е било уважено или да е било отхвърлено. 

Висшият съдебен съвет на Република България до голяма степен 
следва елементите на т.нар. „евро-модел” на съдебен съвет, очертан в 
препоръките на Съвета на Европа. Постепенно, през последните 25 годи-
ни от създаването си, чрез законодателни промени и неформални прак-
тики, съветът концентрира голям обем от правомощия, които му дават 
възможност за цялостно администриране на съдебната система.  Пред-
седателите и общите събрания на съдилищата, дори в случаите, в които 
могат да вземат самостоятелни решения, са обвързани от приеманите от 
ВСС правила и решения. Фактически председателите и съдиите не разпо-
лагат с реални правомощия да администрират съдилищата. Създаденият 
модел за управление на системата е силно дебалансиран и централизиран 
чрез правомощията на съдебния съвет. Същевременно не са създанени 
ефективно функциониращи механизми за отчетност и отговорност, които 
да бъдат в противовес и въздържане на прекомерно силния съдебен съвет. 

Поставените в това изложение дискусионни въпроси са част от 
провежданата в професионалните и научни среди в световен мащаб дис-
кусия за ползите и вредите от модела съдебен съвет и другите съществу-
ващи институционални структури, с оглед защита на съдебната незави-
симост. Провеждането на тази дискусия в България предстои.
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