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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО 

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ  НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР 

 

Раздел І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящите правила уреждат процедурата по реда на чл. 175, 

ал. 5 ЗСВ за установяване на основание за предсрочно освобождаване на 

председателя на Върховния касационен съд, Върховния административен 

съд и главния прокурор (Процедурата).  

 

Чл. 2. Целта на правилата е да се гарантира прозрачност, 

обективност и справедливост на Процедурата, да се създаде единен подход 

при провеждането й, както и да се осигури право на защита в пълен обем 

на лицата по чл. 1. 

 

Чл. 3. При осъществяване на правомощието си по чл. 175, ал. 5 ЗСВ 

пленумът на Висшия съдебен съвет се ръководи от следните принципи: 

1. безпристрастност, последователност и предвидимост при 

упражняване правомощията на пленума на Висшия съдебен съвет; 

2. законоустановеност и пропорционалност при реализиране на 

юридическата отговорност; 

3. гарантиране на правото на защита на лицата по чл. 1; 

4. зачитане на личната и професионална чест и достойнство на 

лицата по чл. 1. 

 

Раздел ІІ 

ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВНЕ НА ОСНОВАНИЕ  ЗА 

ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР 

 

Инициатива за започване на Процедурата 

 

Чл. 4. Предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на 

председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния 

административен съд и главния прокурор, може да се прави: 
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1. За председателя на Върховния касационен съд и председателя на 

Върховния административен съд от: 

а) не по-малко от трима от членовете на съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет; 

б) министъра на правосъдието; 

в) пленума на Върховния касационен съд, съответно пленума на 

Върховния административен съд. 

2. За главния прокурор от: 

а) не по-малко от трима от членовете на прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет; 

б) министъра на правосъдието. 

 

Чл. 5. Всеки от субектите по чл. 4, независимо един от друг, може да 

направи предложение за откриване на процедура по чл. 175, ал. 5 ЗСВ. 

 

Форма и съдържание на предложението за откриване на Процедурата 

 

Чл. 6. Предложението за предсрочно освобождаване от длъжност на 

председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния 

административен съд и главния прокурор се подава писмено. 

 

Чл. 7. Предложението за предсрочно освобождаване от длъжност на 

председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния 

административен съд и главния прокурор, задължително съдържа: 

1.имена, длъжности и подписи на вносителя. В случаите, когато 

предложението е внесено от пленумите на Върховния касационен съд или 

Върховния административен съд, същото следва да е в съответствие с 

изискванията на вътрешните правила за организацията на дейността им; 

2. имена и длъжност на лицето, за което се отнася предложението; 

3. изложение на фактическите обстоятелства, за които се твърди, че 

съставляват тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните 

задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната 

власт по смисъла на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република 

България; 

4. искане за предсрочно освобождаване на председателя на 

Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен 

съд или главния прокурор от длъжност. 

 

Чл. 8. Към предложението вносителят прилага:  

1. доказателствата, относими към твърдените факти, с които 

разполага; 

2. преписи от искането и доказателствата към него за лицето, за 

което се отнася предложението; 
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Уведомяване на лицата по чл.1 за постъпилото предложение  

 

Чл.9. (1) Главният секретар на Висшия съдебен съвет незабавно 

уведомява лицето, за което е направено предложение по чл. 175, ал. 5 ЗСВ, 

като му изпраща препис от него, ведно с приложените писмени 

доказателства. 

(2) В 7-дневен срок от получаване на съобщението, лицето, за което е 

направено предложение, може да направи писмени възражения и да посочи 

доказателства. 

 

Преценка за редовността и допустимостта на предложението  

 

Чл. 10. (1) В 3-дневен срок от изтичане на срока по чл. 9, ал. 2 се 

насрочва заседание на пленума на Висшия съдебен съвет.  

(2) Когато предложението не отговаря на изискванията по чл. 7, 

пленумът на Висшия съдебен съвет с решение уведомява вносителя да 

отстрани нередовностите в 7-дневен срок от съобщението за това. 

 

Чл. 11. Ако вносителят на предложението не отстрани 

нередовностите в срока по чл. 10, ал. 2, с решение пленумът на Висшия 

съдебен съвет го оставя без разглеждане. 

 

Чл. 12. Пленумът на Висшия съдебен съвет проверява 

предпоставките за допустимостта на предложението, които са: 

1. компетентност на субекта, направил предложението; 

2. лицето, за което се отнася предложението заема съответната 

длъжност; 

3. липса на друго предложение или на взето решение по чл. 175, ал. 5 

ЗСВ за същите фактически обстоятелства и срещу същото лице; 

4. изложените фактически обстоятелства, за които се твърди, че 

съставляват тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните 

задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната 

власт са извършени в срока на мандата на лицето като председател на 

Върховния касационен съд, Върховния административен съд или главен 

прокурор; 

 

Чл. 13. Предложението  се оставя без разглеждане, ако не отговаря 

на изискванията на чл. 12.  

 

Чл. 14. При постъпване на повече от едно предложение за 

предсрочно освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, 

председателя на Върховния административен съд и главния прокурор, 

пленумът на Висшия съдебен съвет може да вземе решение за съвместното 

им разглеждане в една обща процедура, ако това е необходимо за пълното 

и всестранно изясняване на релевантните факти. 
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Откриване на Процедурата 

 

Чл. 15. При наличие на предпоставките по чл. 12 пленумът на 

Висшия съдебен съвет открива процедура по реда на чл. 175, ал. 5 ЗСВ за 

установяване на основание за предсрочно освобождаване на председателя 

на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния 

прокурор. 

 

Провеждане на Процедурата  

 

Чл. 16. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет провежда заседание 

за разглеждане на предложението по същество 7 дни след приемането на 

решение по чл. 15. 

 (2) В заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет вносителят 

докладва предложението по чл. 175, ал. 5 ЗСВ, и се изслушва лицето, за 

което е направено. 

 (3) Заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет е публично и 

се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Висшия съдебен 

съвет и чрез БНТ. Излъчването в реално време се прекъсва при 

необходимост от запазване на следствена тайна или спазване на Закона за 

защита на класифицираната информация и на съответните изисквания за 

защита на личните данни. 

 

Чл. 17. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет изяснява фактите и 

обстоятелствата по твърдените нарушения, като може да събира 

доказателства. 

(2) Всеки от членовете на пленума на Висшия съдебен съвет може да 

задава въпроси на вносителя на предложението и на лицето, за което се 

отнася. 

(3) Доказателствата се събират по искане на вносителя на 

предложението, лицето, за което се отнася и/или служебно след решение 

на пленума на Висшия съдебен съвет. Всички събрани доказателства се 

проверяват и преценяват от пленума на Висшия съдебен съвет. 

(4) Пленумът на Висшия съдебен съвет осигурява възможност на 

вносителя на предложението и лицето, за което се отнася да се запознават 

с доказателствата по преписката, да правят искания, бележки и възражения 

по тях, както и да изразяват становище по събраните доказателства и по 

предявените искания, като определя срок не по-дълъг от 7 дни.  

 

Чл. 18. Пленумът на Висшия съдебен съвет взема необходимите 

мерки за приключване на процедурата по чл. 175, ал. 5 ЗСВ в разумен срок. 
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Чл. 19. Лицето, срещу което е предложението има право на защита и 

може да бъде представлявано и подпомагано от адвокат или посочен от 

него друг съдия или съответно прокурор. 

 

Приключване на Процедурата 

 

Чл. 20. След като се изяснят фактите от значение за случая, 

пленумът на Висшия съдебен съвет изразява становище относно 

установените обстоятелства и тяхната правна квалификация, като се 

произнася с решение, с което: 

1. отхвърля предложенето по чл. 175, ал. 5 ЗСВ; 

2. отправя предложение до президента на републиката за предсрочно 

освобождаване на лицето по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на 

Република България; 

 

Чл. 21. (1) Решението на пленума на Висшия съдебен съвет по чл. 20, 

т. 2 се приема с мнозинство не по-малко от седемнадесет гласа от 

членовете, с явно гласуване. Когато за приемане на решението липсва 

необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне на 

предложението за предсрочно освобождаване. 

(2) Решението на пленума на Висшия съдебен съвет по чл. 20 се 

мотивира. За мотиви на решението се смятат изказаните съображения от 

членовете на пленума на Висшия съдебен съвет.  

 (3) Решението на пленума на Висшия съдебен съвет по чл. 20, т. 2 се 

изпраща незабавно на президента на Република България. 

   

Преходни и заключителни разпоредби 

 

 § 1. Настоящите вътрешни правила са приети с решение на пленума 

на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/24.03.2022 г. и влизат в сила с 

приемането им. 

 

 

 
  


