
ПРАВИЛА 

ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТНИЦИ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ – ЗАМЕСТНИК 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

/приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 3 от 

24.01.2017 г./ 

Чл. 1. Заместник на административен ръководител на съд се назначава от 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по мотивирано предложение  

на председателя на съответния съд, след становище на общото събрание на 

съдиите от този съд. 

Чл. 2. (1) Общото събрание на съдиите от съответния съд се свиква от 

председателя на съда и се ръководи от избран от събранието съдия. 

(2) Общото събрание се провежда ако на него присъстват повече от 

половината от всички съдии, и приема решения с мнозинство повече от 

половината от присъстващите съдии. 

(3) Командированите съдии участват във формирането на кворума и с 

право на глас само в общите събрания на съда, от който са командировани. 

Чл. 3. (1) Админстративният ръководител – председател на съответния съд 

предлага на Общото събрание кандидати за заместник и излага 

съображения за тях. 

(2) В случаите, когато административният ръководител предлага кандидат 

от по-ниско ниво на орган на съдебната власт следва да обоснове 

изключението. 

(3) Общото събрание изслушва предложените от административния 

ръководител кандидати и изразява становище по тях при условия и ред, 

определени с приетите от него вътрешни правила за организация на 

дейността му. 

Чл. 4. (1) Административният ръководител на съответния съд изпраща в 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет мотивирано предложение  с 

приложенията по ал. 2, становището и протокол-стенограмата на общото 

събрание на съдиите от този съд. 



(2) Към мотивираното предложение се прилага кадрова справка, изготвена 

и подписана от административния ръководител, писменото съгласие на 

предложения магистрат и други документи, които административният 

ръководител или кандидатът считат, че имат отношение към 

кандидатурата му. 

Чл. 5. След постъпване на предложението Комисията по атестирането и 

конкурсите изисква: 

- информация от Инспектората към Висшия съдебен съвет за наличие 

или липса на констатации за работата на предложения магистрат от 

извършени проверки в съответния орган на съдебната власт. 

- информация от Дирекция „Дисциплинарна дейност” във ВСС за  

налаганите на магистрата с влязло в сила решение дисциплинарни 

наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 от ЗСВ. 

Чл. 6.  (1) Комисията по атестирането и конкурсите извършва проучвания, 

събира необходимата информация и изготвя становище относно 

притежаваните професионални качества на кандидатите за заместник-

административни ръководители въз основа на: 

- информацията, съдържаща се в предложението, приложените към 

него документи и тези представени от кандидата; 

- данните от кадровото досие на магистрата; 

- атестационния формуляр от последното периодично атестиране на 

магистрата; 

- предоставената от Дирекция „Дисциплинарна дейност” във ВСС 

информация за налаганите на магистрата с влязло в сила решение 

дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 от ЗСВ; 

- предоставената от Инспектората към ВСС информация за наличие 

или липса на констатации за работата на предложения магистрат от 

извършени проверки в съответния орган на съдебната власт. 

(2) Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет извършва проучвания, събира необходимата информация и 

изготвя становище относно притежаваните нравствени качества на 

кандидатите за заместник-административни ръководители. 
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(3) След изготвянето им, становищата по ал. 1 и ал. 2 се изпращат на 

съответния кандидат за запознаване в тридневен срок от приемането им. 

(4) Комисията по атестирането и конкурсите предлага на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет проект на решение за назначаване и 

освобождаване на заместници на административни ръководители. 

Чл. 7. (1) Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, преди да приеме 

решението за назначаване, проверява дали е спазена процедурата на чл. 

168 ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ, както и дали предложеният кандидат отговаря на 

изискванията по чл. 169, ал. 2 от ЗСВ. Проверката се извършва въз основа 

на документите, представени от кандидата и на документите, съдържащи 

се в кадровото дело. 

(2) За заместник на административен ръководител се назначава съдия от 

същото или по-високо ниво на орган на съдебната власт, с високи 

професионални и нравствени качества, с придобит статут на несменяемост, 

с положителна комплексна оценка "много добра" или "добра" от 

последното периодично атестиране, на когото през последните 5 години не 

е било налагано някое от дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 

4, 5 или 6 от ЗСВ с влязло в сила решение.  

(3) По изключение може да се назначава съдия от по-ниско ниво на орган 

на съдебната власт, който отговаря на останалите изисквания по алинея 2, 

както и на изискванията по чл. 164 от ЗСВ, когато няма друг кандидат от 

същото или по-високо ниво на орган на съдебната власт или когато макар 

да има такъв кандидат, той не отговаря на законовите изисквания за 

заемане на длъжността. 

(4) За заместник на административен ръководител на районен съд по 

изключение може да се назначава и съдия или прокурор без придобит 

статут на несменяемост, когато за съответната длъжност не може да бъде 

предложен кандидат с придобит статут на несменяемост. 

(5) Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с решение отказва да 

назначи предложения кандидат за заместник, ако не е спазен редът по чл. 

168, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и кандидатът не отговаря на изискванията по чл. 

169, ал. 2 от ЗСВ. 

Чл. 8. Заместникът на административния ръководител встъпва в длъжност 

в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на съответната колегия 

на Висшия съдебен съвет. 

apis://Base=NARH&DocCode=40730&ToPar=Art308_Al1_Pt3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40730&ToPar=Art164&Type=201/


Чл. 9. Заместник на административен ръководител може да бъде освободен 

от длъжност с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

по мотивирано предложение на административния ръководител. Заместник 

на административен ръководител се освобождава от длъжност и в 

случаите, когато е освободен от длъжност като съдия, прокурор или 

следовател на основание чл. 129, ал. 3 от Конституцията на Република 

България   

Чл. 10. След освобождаване от длъжността заместник на 

административния ръководител лицата се връщат на заеманата преди 

избора или на равна по степен длъжност, освен в случаите, когато са били 

назначени от по-ниско ниво на орган на съдебната власт. 
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