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ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА  

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

§ 1. Чл. 3 се изменя както следва: 

„При постановяване на своите актове съдиите, 

прокурорите, следователите, помощник – съдиите и помощник – 

прокурорите се основават на закона и на събраните по делото 

доказателства.“ 

 

§ 2. Чл. 6 се изменя както следва: 

„При осъществяване на дейността си съдиите, прокурорите, 

следователите, помощник – съдиите и помощник – прокурорите са 

политически неутрални“ 

 

§ 3. Чл. 12, ал. 2 се изменя както следва: 

„Сроковете, определени в процесуалните закони, които се 

отнасят до осъществяване на правомощия на съдии, прокурори, 

следователи, помощник – съдии и помощник – прокурори са 

задължителни за тях, но не засягат правата на страните в процеса“ 

 

§ 4. В чл. 30 се правят следните изменения: 

 1. ал. 1, т. 3 се изменя както следва: 

„организира квалификацията на съдиите, прокурорите, 

следователите, помощник – съдиите и помощник – прокурорите“ 

 2. ал. 1, т. 10 се изменя както следва: 

„определя възнагражденията на съдиите, прокурорите, 

следователите, помощник – съдиите и помощник - прокурорите“ 

 3. ал. 5, т. 1 се изменя както следва: 

„назначават, повишават, преместват и освобождават от 

длъжност съдиите, прокурорите, следователите, помощник – 

съдиите и помощник - прокурорите“ 

 4. ал. 5, се създава нова т. 3а със следното 
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съдържание: 

„налагат дисциплинарните наказания - понижаване и 

освобождаване от длъжност на помощник – съдиите и помощник – 

прокурорите“ 

 5. ал. 5, се създава нова т. 7а със следното 

съдържание: 

„по предложение на административните ръководители на 

органите на съдебната власт определя броя на помощник – съдиите 

и помощник - прокурорите във всички съдилища и прокуратури 

съобразно степента на натовареност“ 

 6. ал. 5, се създава нова т. 9а със следното 

съдържание: 

„наблюдава и контролира провежданите от съответните 

административни ръководители конкурси за помощник – съдии и 

помощник - прокурори“ 

 7. ал. 5, т. 15 се изменя както следва: 

„организират и координират участието на съдии, 

прокурори, следователи, помощник – съдии и помощник - прокурори 

в международното правно сътрудничество“ 

 8. ал. 5, т. 18 се изменя както следва: 

„съдийската колегия прекратява командироването на съдия 

или помощник – съдия в друг орган на съдебната власт от този, в 

който заема по щат съответната длъжност, когато при 

командироването има нарушения на условията и реда, предвидени в 

този закон, или при възникнала необходимост за кадровото 

обезпечаване работата на органа на съдебната власт, от който 

съответния съдия или помощник съдия е командирован“ 

 

 § 5. В чл. 30а се правят следните изменения: 

 1. ал. 1 се изменя както следва: 

 „Колегиите към Висшия съдебен съвет съставят, водят и 

съхраняват кадрово дело за всеки съдия, прокурор, следовател, 

помощник – съдия и помощник - прокурор“ 

 2. ал. 2 се изменя както следва: 

 „Кадровото дело съдържа документите, свързани с 

постъпването и освобождаването от длъжност на съдия, прокурор, 

следовател, помощник – съдия и помощник – прокурор, с 
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професионалното му развитие, резултати от проверки във връзка с 

постъпили сигнали и жалби, поощренията - отличия или награди, 

които е получил, и наложените наказания. В кадровото дело се 

прилагат и декларациите за несъвместимост, копие от 

атестационните формуляри, индивидуалните планове за 

професионално развитие, както и резултатите от тяхното 

изпълнение и други документи за притежаваните от съответното 

лице професионални и нравствени качества“ 

 3. ал. 3 се изменя както следва: 

 „Индивидуалният план за професионално развитие на 

съдията, прокурора, следователя, помощник – съдията и помощник 

– прокурора, съдържа мерки за специфично обучение, за 

повишаване на неговата професионална компетентност и умения и 

преодоляване на недостатъци, които се определят в резултат на 

оценка на работата му в хода на атестационна, дисциплинарна или 

друга приложима по закона процедура, с негово съгласие или по 

негово искане“ 

 4. ал. 4, се изменя както следва: 

 „Съдържащите се в кадровото дело данни, свързани с 

професионалната компетентност и относими към успешното 

справяне с работата на съдия, прокурор, следовател, помощник – 

съдия и помощник – прокурор, и индивидуалните планове за 

обучение и професионално развитие не са публични. Те не могат да 

бъдат използвани за цел, различна от изрично предвидената в 

закона“ 

 5. ал. 5, се изменя както следва: 

„Копия от документите, съдържащи се в кадровото дело, се 

съхраняват в органа на съдебната власт, в който съответният съдия, 

прокурор, следовател, помощник - съдия и помощник - прокурор е 

назначен на длъжност“ 

6. ал. 6 се изменя както следва: 
„Всеки съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия и 

помощник - прокурор има право да се запознае с кадровото си дело 
при поискване, както и да получава заверени копия от 
съхраняваните в него документи“ 

 

§ 6. В чл. 38 се правят следните изменения: 
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1. ал. 1, т. 1 се изменя както следва: 

 „броя на съдиите, прокурорите, следователите, помощник 

– съдиите, помощник – прокурорите, както и на административните 

ръководители и на техните заместници“ 

2. ал. 1, т. 2 се изменя както следва: 

„назначаване, повишаване в ранг или в длъжност и 
освобождаване на съдии, прокурори, следователи, помощник – 
съдии и помощник – прокурори 

 

§ 7. Чл. 39б, ал. 3 се изменя както следва:  

„Комисиите по професионална етика в съдилищата, 
прокуратурите и в Националната следствена служба подпомагат 
съответната Комисия по професионална етика при осъществяване 
на правомощията ѝ по чл. 37, ал. 9, като дават становище за 
нравствените качества на съдиите, прокурорите, следователите, 
помощник – съдиите и помощник - прокурорите от съответния съд, 
прокуратура, следствен отдел или Националната следствена 
служба“ 

§ 8. В чл. 54 се правят следните изменения: 

1. ал. 1, т. 6 се изменя както следва: 

„прави предложения за налагане на дисциплинарни 
наказания на съдии, прокурори, следователи, помощник – съдии, 
помощник прокурори и административни ръководители на органите 
на съдебната власт; 

2. ал. 1, т. 8 се изменя както следва: 

 „извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси 
на съдии, прокурори, следователи, помощник – съдии и помощник – 
прокурори, на имуществените им декларации, както и за 
установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната 
власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на 
съдиите, прокурорите и следователите, и на помощник – съдиите и 
помощник – прокурорите в предвидените от закона случаи“ 

§ 9. Чл. 58, ал. 3 се изменя както следва: 

„Актът за резултатите от проверката се предоставя на 
проверявания съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия и 
помощник - прокурор, както и на административния ръководител на 
съответния орган на съдебната власт. Те могат в 7-дневен срок от 
връчването му да направят възражения и да ги представят на 
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главния инспектор, който постановява мотивирано решение по 
направените възражения“ 

 

§ 10. Чл. 84, ал. 1 се изменя както следва: 

„Окръжният съд се състои от съдии, младши съдии и 
помощник – съдии и се ръководи от председател“ 

§ 11. Чл. 85, ал. 2 се изменя както следва: 

„Помощник – съдиите, младшите съдии и председателите на 
районните съдилища участват в общото събрание, но не участват в 
гласуването“ 

 

§ 12. В чл. 86 се правят следните изменения: 

1. ал. 1, т. 13 се изменя както следва: 

„организира, ръководи и контролира работата на помощник 
съдиите“ 

2. ал. 2 се изменя както следва: 

„Разпорежданията на председателя и утвърдените от него 
правила за организацията на работата на съда са задължителни за 
всички съдии, помощник - съдии и служители в него“ 

 

§ 13. В чл. 87 се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя както следва: 

„Когато съдия или помощник – съдия от окръжен съд е 
възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде 
заместен от друг съдия или помощник - съдия от същия съд, 
председателят на апелативния съд може да командирова на негово 
място съдия или помощник - съдия от апелативния съд, от друг 
окръжен съд или съдия от районен съд с ранг на съдия от окръжен 
съд от съдебния район на апелативния съд. Командироването се 
извършва при спазване условията на чл. 227. По изключение 
командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване 
условията на чл. 227, ал. 2 – 9“ 

2. ал. 2 се изменя както следва: 

„Когато командироването по ал. 1 не е възможно, 
председателят на Върховния касационен съд може да командирова 
съдия или помощник съдия от района на друг апелативен съд със 
съответен ранг при спазване условията на чл. 227.“ 
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§ 14. В чл. 91, ал. 1 се изменя както следва: 
„Административният съд се състои от съдии и помощник – 

съдии и се ръководи от председател“ 
 

§ 15. Чл. 92, ал. 1 се изменя както следва: 

 „Административният съд има общо събрание, което се 
състои от всички съдии. Помощник – съдиите и командированите 
съдии участват в общото събрание, но не участват в гласуването“ 

 

§ 16. В чл. 93 се правят следните изменения: 

1. ал. 1, т. 10 се изменя както следва: 

„организира, ръководи и контролира работата на помощник 
съдиите“ 

2. ал. 2 се изменя както следва: 

„Разпорежданията на председателя и утвърдените от него 
правила за организацията на работата на съда са задължителни за 
всички съдии, помощник - съдии и служители в него“ 

 

§ 17. Чл. 94, ал. 1 се изменя както следва: 

 „Когато съдия или помощник – съдия от административен 
съд е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да 
бъде заместен от друг съдия или помощник - съдия от същия съд, 
председателят на Върховния административен съд може да 
командирова на негово място съдия или помощник - съдия от друг 
административен съд, съдия от окръжен съд или съдия от районен 
съд с ранг на съдия от окръжен съд. Командироването се извършва 
при спазване условията на чл. 227. По изключение командироването 
може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 
227, ал. 2 – 9“ 

 

§ 18. Чл. 96, ал. 1 се изменя както следва: 

„Военният съд се състои от съдии и помощник – съдии и се 
ръководи от председател. 

 

§ 19. В чл. 98, ал. 1 се изменя както следва: 

„Военният съд има общо събрание, което се състои от 
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всички съдии. Помощник – съдиите и командированите съдии 
участват в общото събрание, но не участват в гласуването“ 

 

§ 20. чл. 100 се изменя както следва: 

„Когато военен съдия или помощник - съдия е 
възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде 
заместен от друг съдия или помощник – съдия от същия съд, 
председателят на военноапелативния съд може да командирова на 
негово място съдия или помощник - съдия от друг военен съд. 
Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227. 
По изключение командироването може да бъде и на незаета 
длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2 – 9“ 

 

§ 21. Чл. 100б се изменя както следва: 

„Специализираният наказателен съд се състои от съдии и 
помощник - съдии и се ръководи от председател. 

 

§ 22. Чл. 100г се изменя както следва: 

„Специализираният наказателен съд има общо събрание, 
което се състои от всички съдии. Помощник – съдиите и 
командированите съдии участват в общото събрание, но не участват 
в гласуването. За общото събрание се прилагат разпоредбите на чл. 
98, ал. 2 - 6.“ 

 

§ 23. В чл. 100е  се правят следните изменения: 
1. ал. 1 се изменя както следва: 
„Когато съдия или помощник - съдия от специализирания 

наказателен съд е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не 
може да бъде заменен с друг съдия или помощник – съдия от същия 
съд, председателят на апелативния специализиран наказателен съд 
може да командирова на негово място съдия или помощник – съдия 
от апелативния специализиран наказателен съд, съдия или 
помощник съдия от друг окръжен съд или съдия от районен съд с 
ранг на съдия в апелативен съд при съгласие на председателя на 
съответния окръжен или районен съд при спазване на условията на 
чл. 227. По изключение командироването може да бъде и на незаета 
длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2 - 9. 

 

 

2. ал. 2 се изменя както следва: 
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„Когато командироването по ал. 1 не е възможно, 
председателят на Върховния касационен съд може да командирова 
съдия или помощник - съдия от, окръжен или апелативен съд или 
съдия от районен съд със съответен ранг при спазване на условията 
на чл. 227. 

 

§ 24. В чл. 102  се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя както следва: 

Апелативният съд се състои от съдии и помощник – съдии и 
се ръководи от председател. 

2. ал. 2 се изменя както следва: 
(2) Военно-апелативният съд се състои от съдии и 

помощник - съдии и се ръководи от председател. 
 

§ 25. В чл. 104, ал. 1 се изменя както следва: 

„Апелативният съд има общо събрание, което се състои от 
всички съдии. Помощник – съдиите, командированите съдии и 
председателите на окръжните съдилища участват в общото 
събрание, но не участват в гласуването.“ 

 

§ 26. В чл. 106 се правят следните изменения: 

1. ал. 1, т. 7 се изменя както следва: 
 „извършва лично или възлага на съдия или помощник - 

съдия от апелативния съд проверки на организацията на дейността 
на съдиите и помощник - съдиите от окръжните съдилища от своя 
съдебен район; 

2. ал. 1, т. 8 се изменя както следва: 

„ свиква съдиите и помощник – съдиите от апелативния съд 
и от окръжните съдилища за обсъждане на доклада по т. 14, 
докладите от проверките и исканията за приемане на тълкувателни 
решения и тълкувателни постановления“ 

3. ал. 1, т. 9 се изменя както следва: 

„командирова съдиите и помощник – съдиите при условията 
на чл. 107“ 

4. ал. 1, т. 12 се изменя както следва: 
„организира, ръководи и контролира работата на помощник 

- съдиите“ 
5. ал. 2 се изменя както следва: 
„Разпорежданията на председателя и утвърдените от него 

правила за организацията на работата на съда са задължителни за 
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всички съдии, помощник - съдии и служители в него“ 

 

§ 27. В чл. 107  се правят следните изменения: 
 
1. ал. 1 се изменя както следва: 
„Когато съдия или помощник - съдия от апелативния съд е 

възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде 
заместен от друг съдия или помощник - съдия от същия съд, 
председателят на апелативния съд може да командирова на негово 
място съдия или помощник – съдия от окръжния съд със съответен 
ранг при спазване условията на чл. 227. По изключение 
командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване 
условията на чл. 227, ал. 2 - 9.. 

2. ал. 2 се изменя както следва: 

„Председателят на военно-апелативния съд командирова 
съдии и помощник - съдии от военните съдилища при условията на 
ал. 1. Когато военно-апелативният съд не може да сформира състав, 
председателят командирова съдия от окръжните военни съдилища 
по реда на Наредбата за командировките в страната.“ 

 

§ 28. Чл. 107, ал. 2  се изменя както следва: 

Апелативният специализиран наказателен съд се състои от 
съдии и помощник - съдии и се ръководи от председател. 

 

§ 29. В чл. 107б  се правят следните изменения: 
1. ал. 1 се изменя както следва: 
„Когато съдия или помощник - съдия от апелативния 

специализиран наказателен съд е възпрепятстван да изпълнява 
длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия или 
помощник - съдия от същия съд, председателят на апелативния 
специализиран наказателен съд може да командирова на негово 
място съдия или помощник – съдия от специализирания наказателен 
съд със съответен ранг, съдия или помощник – съдия от друг 
окръжен или апелативен съд с ранг на съдия или помощник – съдия 
във Върховния касационен съд при съгласие на председателя на 
съответния окръжен или апелативен съд при спазване условията на 
чл. 227. По изключение командироването може да бъде и на незаета 
длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2 - 9. Когато 
апелативният специализиран наказателен съд не може да сформира 
състав, председателят командирова съдия от специализирания 
наказателен съд по реда на Наредбата за командировките в 
страната“ 
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2. ал. 2 се изменя както следва: 

„Когато командироването по ал. 1 не е възможно, 
председателят на Върховния касационен съд може да командирова 
съдия или помощник - съдия от окръжен или апелативен съд със 
съответен ранг при спазване на условията на чл. 227“ 

 

§ 30. Чл. 109, ал. 1  се изменя както следва: 

„Върховният касационен съд се състои от съдии и помощник 
– съдии и се ръководи от председател“ 

 

§ 31. В чл. 111  се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя както следва: 
„Пленумът на Върховния касационен съд се състои от 

всички съдии. Помощник – съдиите и командированите съдии 
участват в общото събрание, но не участват в гласуването.“ 

2. ал. 2, т. 5 се изменя както следва: 
„приема правила за определяне на натовареността на 

председателя на съда, на неговите заместници, на председателите 
на отделения, на съдиите и помощник – съдиите от Върховния 
касационен съд, на тези от тях, които са натоварени с 
осъществяването на организационни функции, както и в случай на 
предписание на здравните органи; 

 

§ 32. В чл. 114  се правят следните изменения: 

1. ал. 1, т. 8 се изменя както следва: 

„командирова съдиите и помощник - съдиите при условията 
на чл. 115; 

2. ал. 1, т. 9 се изменя както следва: 

„извършва лично или възлага на съдия или помощник - 
съдия от Върховния касационен съд проверки на организацията на 
дейността на съдиите и помощник - съдиите от апелативните 
съдилища; 

3. ал. 1, т. 10 се изменя както следва: 
„свиква съдиите и помощник съдиите от Върховния 

касационен съд и от апелативните съдилища за обсъждане на 
докладите от проверките; 

4. ал. 1, т. 11 се изменя както следва: 

„ организира ръководи и контролира работата на помощник 
- съдиите“ 
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5. ал. 2 се изменя както следва: 
 

„Разпорежданията на председателя и утвърдените от него 
правила за организацията на работата на съда са задължителни за 
всички съдии, помощник - съдии и служители в него. 

 

§ 33. Чл. 115, ал. 2  се изменя както следва: 

Когато съдия или помощник - съдия от Върховния 
касационен съд е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не 
може да бъде заместен от друг съдия или помощник – съдия от 
същия съд, председателят на Върховния касационен съд може да 
командирова на негово място съдия или помощник съдия от 
апелативен или окръжен съд, със съответен ранг. Командироването 
се извършва при спазване условията на чл. 227. По изключение 
командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване 
условията на чл. 227, ал. 2 - 9. 

  

§ 34. Чл. 117, ал. 1  се изменя както следва: 

„Върховният административен съд се състои от съдии и 
помощник – съдии и се ръководи от председател“ 

 

§ 35. В чл. 119  се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя както следва: 
„Пленумът на Върховния административен съд се състои от 

всички съдии. Помощник – съдиите и командированите съдии 
участват в общото събрание, но не участват в гласуването.“ 

2. ал. 2, т. 5 се изменя както следва: 
„приема правила за определяне на натовареността на 

председателя на съда, на неговите заместници, на председателите 
на отделения, на съдиите и помощник – съдиите от Върховния 
административен съд, на тези от тях, които са натоварени с 
осъществяването на организационни функции, както и в случай на 
предписание на здравните органи; 

 

§ 36. В чл. 122  се правят следните изменения: 

1. ал. 1, т. 8 се изменя както следва: 

„командирова съдиите и помощник - съдиите при условията 
на чл. 123; 
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2. ал. 1, т. 9 се изменя както следва: 

 

„извършва лично или възлага на съдия или помощник - 
съдия от Върховния административен съд проверки на 
организацията на дейността на съдиите и помощник - съдиите от 
административните съдилища; 

 
3. ал. 1, т. 10 се изменя както следва: 
„свиква съдиите и помощник съдиите от Върховния 

административен съд и от административните съдилища за 
обсъждане на докладите от проверките; 

4. ал. 1, т. 11 се изменя както следва: 

„ организира ръководи и контролира работата на помощник 
- съдиите“ 

5. ал. 2 се изменя както следва: 

„Разпорежданията на председателя и утвърдените от него 
правила за организацията на работата на съда са задължителни за 
всички съдии, помощник - съдии и служители в него“ 

 

§ 37. Чл. 123, ал. 1  се изменя както следва: 

Когато съдия или помощник - съдия от Върховния 
административен съд е възпрепятстван да изпълнява длъжността си 
и не може да бъде заместен от друг съдия или помощник - съдия от 
същия съд, председателят на Върховния административен съд може 
да командирова на негово място съдия или помощник - съдия от 
административен съд или друг съд, със съответен ранг. 
Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227. 
По изключение командироването може да бъде и на незаета 
длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2 - 9. 

 

§ 38. Чл. 136, ал. 3  се изменя както следва: 

Прокурорите, следователите и помощник - прокурорите се 
ръководят от административните ръководители на съответната 
прокуратура. 

 

§ 39. Чл. 138, т. 7  се изменя както следва: 

 „ръководи контролната дейност в прокуратурата, която има 
за цел да обезпечи точното и еднакво прилагане на законите от 

mailto:a.nikolov@saosv.org


mail: a.nikolov@saosv.org   GSM: 0882 555 700 
 

 
13 

прокурорите, следователите и помощник - прокурорите и да 
осигури: 

§ 40. Чл. 140, ал. 2  се изменя както следва: 

„ Разпорежданията на административния ръководител във 
връзка с правомощията му по ал. 1, т. 1 са задължителни за всички 
прокурори, следователи, помощник - прокурори и служители в 
съответната прокуратура. 

 

§ 41. В чл. 147 се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя както следва: 
В прокуратурата командироването се извършва при 

необходимост при условията и по реда на чл. 227, когато прокурор  
или помощник – прокурор от съответната прокуратура е 
възпрепятстван да изпълнява длъжността си, както следва: 

2. ал. 1, т. 2 б „а“ се изменя както следва: 
„ в апелативна прокуратура – прокурор или помощник - 

прокурор от окръжна прокуратура със съответен ранг; 
3. ал. 1, т. 2 б „б“ се изменя както следва: 
„в окръжна прокуратура - прокурор или помощник прокурор 

от друга окръжна прокуратура или прокурор от районна 
прокуратура със съответен ранг“ 

4. ал. 1, т. 2 б „г“ се изменя както следва: 
„когато прокурор или помощник - прокурор от окръжна 

прокуратура не може да бъде заместен от друг прокурор от същата 
прокуратура и не може да бъде командирован прокурор или 
помощник - прокурор от окръжна прокуратура по реда на букви "б", 
"в" и "г" - прокурор или помощник - прокурор от апелативна 
прокуратура. 

5. ал. 2, т. 1 се изменя както следва: 
„във Върховната касационна прокуратура и Върховната 

административна прокуратура – прокурори и помощник - прокурори 
от апелативна или окръжна прокуратура, които имат съответния 
ранг; 

6. ал. 3 се изменя както следва:  

Главният прокурор може да командирова прокурори, 
следователи и помощник - прокурори от цялата страна: 

7. ал. 5 се изменя както следва:  

Командированите прокурори, следователи и помощник - 
прокурори участват без право на глас в събранията на органа, в 
който са командировани. 
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§ 42. Създава се нов чл. 155а със следното 
съдържание: 

 

„Всеки помощник - съдия при първоначално встъпване в 
длъжност полага следната клетва: "Заклевам се в името на народа 
да прилагам точно Конституцията и законите на Република 
България, да изпълнявам честно и добросъвестно служебните си 
задължения и указанията на съдиите, да бъда безпристрастен, 
обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на 
професията, да пазя служебната тайна, като винаги помня, че за 
всичко отговарям пред закона. Заклех се!". 

 

§ 43. Създава се нов чл. 156а със следното 
съдържание: 

„Всеки помощник - прокурор при първоначално встъпване в 
длъжност полага следната клетва: "Заклевам се в името на народа 
да прилагам точно Конституцията и законите на Република 
България, да изпълнявам честно и добросъвестно служебните си 
задължения и указанията на прокурорите, да бъда безпристрастен, 
обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на 
професията, да пазя служебната тайна, като винаги помня, че за 
всичко отговарям пред закона. Заклех се!". 

 

§ 44. Заглавието на глава девета се изменя както 
следва: 

„Статут на съдиите, прокурорите, следователите, 
помощник – съдиите и помощник – прокурорите“ 

 
§ 45. Чл. 160 се изменя както следва: 

„Съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия, 
помощник – прокурор, административен ръководител и заместник на 
административен ръководител, с изключение на председателя на 
Върховния касационен съд, председателя на Върховния 
административен съд и главния прокурор, се назначава, повишава, 
понижава, премества и освобождава от длъжност с решение на 
съответната колегия на Висшия съдебен съвет. 

 

§ 46. В чл. 161 се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя както следва: 

„След влизането в сила на решението за назначаване, 
повишаване, понижаване и преместване на съдия, прокурор 
следовател, помощник – съдия и помощник – прокурор, съответната 
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колегия на Висшия съдебен съвет уведомява лицето, което в 
едномесечен срок встъпва в длъжност. 

 
2. ал. 3 се изменя както следва: 

 

„Въз основа на решението на съответната колегия на 
Висшия съдебен съвет за назначаване, повишаване, понижаване и 
преместване на съдия, прокурор,  следовател, помощник – съдия и 
помощник – прокурор, административният ръководител издава акт 
за заемане на длъжността, който съдържа: 

1. наименованието на органа на съдебната власт, в който се 
заема длъжността; 

2. правното основание за заемането на длъжността; 
3. наименованието на длъжността и ранга; 
4. размера на основното и допълнителните 

възнаграждения; 
5. датата на встъпване в длъжност. 
3. ал. 4 се изменя както следва: 

„Съдията, прокурорът, следователят, помощник – съдията и 
помощник - прокурорът започват изпълнението на служебните си 
задължения от датата на встъпване в длъжност“ 

 

4. ал. 5 се изменя както следва: 

„Назначеният като военен съдия, военен прокурор, военен 
следовател, военен помощник – съдия или военен помощник - 
прокурор се приема на военна служба и му се присвоява офицерско 
звание“ 

 
§ 47. Чл. 162 се изменя както следва: 

„За съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия и 
помощник - прокурор може да се назначи лице, което има само 
българско гражданство и: 

1. има висше образование по специалността "Право"; 
2. е преминало стажа, определен в този закон, и е 

придобило юридическа правоспособност; 
3. притежава необходимите нравствени и професионални 

качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на 
българските магистрати; 

4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено 
престъпление, независимо от реабилитацията; 

5. не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен 
член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на 
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съдебната власт; 
6. не страда от психическо заболяване. 
§ 48. Създава се нов чл. 163а със следното 

съдържание: 

 

Чл. 163а. Помощник – съдийските и помощник – 
прокурорските длъжности са: 

1. помощник - съдия във Върховния касационен съд, 
помощник - съдия във Върховния административен съд, помощник - 
прокурор във Върховната касационна прокуратура и помощник - 
прокурор във Върховната административна прокуратура; 

2. помощник - съдия в апелативен съд, помощник - съдия 
във военно-апелативния съд, помощник - съдия в апелативния 
специализиран наказателен съд, помощник - прокурор в апелативна 
прокуратура, помощник - прокурор във военно-апелативната 
прокуратура и помощник - прокурор в апелативната специализирана 
прокуратура; 

3. помощник - съдия в окръжен съд, помощник - съдия в 
административен съд, помощник - съдия във военен съд, помощник - 
съдия в специализирания наказателен съд, помощник - прокурор в 
окръжна прокуратура, помощник -  прокурор във военно-окръжна 
прокуратура и помощник - прокурор в специализираната 
прокуратура. 

 

§ 49. Създава се нов чл. 164а със следното 
съдържание: 

Чл. 164а. (1) За помощник - съдия в окръжен съд, помощник 
- съдия в административен съд, помощник - съдия във военен съд, 
помощник - съдия в специализирания наказателен съд, помощник - 
прокурор в окръжна прокуратура, помощник -  прокурор във военно-
окръжна прокуратура и помощник - прокурор в специализираната 
прокуратура се назначава лице, което има най-малко една година 
стаж.  

(2) За помощник - съдия в апелативен съд, помощник - 
съдия във военно-апелативния съд, помощник - съдия в апелативния 
специализиран наказателен съд, помощник - прокурор в апелативна 
прокуратура, помощник - прокурор във военно-апелативната 
прокуратура и помощник - прокурор в апелативната специализирана 
прокуратура се назначава лице, което има най-малко 3 години стаж. 

(3) За помощник - съдия във Върховния касационен съд, 
помощник - съдия във Върховния административен съд, помощник - 
прокурор във Върховната касационна прокуратура и помощник - 
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прокурор във Върховната административна прокуратура се 
назначава лице, което има най-малко 5 години стаж. 

(4) За стаж по ал. 1 - 3 се зачита стажът, придобит на 
длъжност или професия, за която се изисква висше юридическо 
образование, включително стаж на лицата с висше юридическо 
образование на длъжност разследващ полицай с висше юридическо 
образование в системата на Министерството на вътрешните работи, 
разследващ полицай с висше юридическо образование в 
Министерството на отбраната или разследващ митнически 
инспектор в Агенция "Митници". 

(5) За стаж по ал. 1 - 3 се признава стажът на длъжност, за 
която се изисква висше юридическо образование в институциите, 
органите и мисиите на Европейския съюз, на Организацията на 
обединените нации, на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа, на Организацията на 
Северноатлантическия договор, както и в международни 
правораздавателни органи или международни организации, 
създадени по силата на международен договор, по който Република 
България е страна. 

(6) За стаж по ал. 1 - 3 се зачита стажът, придобит на 
длъжност стажант-юрист по смисъла на чл. 297, ако лицето е 
работило по трудово правоотношение с Министерството на 
правосъдието. 

 
§ 50. Създава се нов чл. 165а със следното 

съдържание: 
Чл. 165а (1) Помощник – съдия и помощник - прокурор се 

освобождава от длъжност при: 
1. навършване на 65-годишна възраст; 
2. подаване на оставка; 
3. влизане в сила на присъда, с която е наложено 

наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление; 
4. трайна фактическа невъзможност да изпълнява 

задълженията си за повече от една година; 
5. наложено дисциплинарно наказание дисциплинарно 

освобождаване от длъжност; 
6. решение на Комисията по атестирането и конкурсите към 

съответната колегия на Висшия съдебен съвет, с което се поставя 
слаба оценка от атестацията; 

7. несъвместимост с длъжности и дейности по чл. 195, ал. 
1; 

8. възстановяване на работа след незаконно освобождаване 
от длъжност. 
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(2) Помощник – съдия и помощник - прокурор, 
пенсионирани по ал. 1, т. 1, нямат право да заемат длъжност в 
органите на съдебната власт. 

 
 

§ 51. Заглавието на раздел Ia от глава Девета се 
изменя както следва: 

„Проверка на имуществените декларации на съдиите, 
прокурорите, следователите, помощник – съдиите и помощник – 
прокурорите. 

 

§ 52. Чл. 175а, ал. 1  се изменя както следва: 

„Съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите 
и помощник – прокурорите подават пред Инспектората към Висшия 
съдебен съвет следните декларации:“ 

 

§ 53. В Чл. 175б, се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя както следва: 

Съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите 
и помощник – прокурорите подават декларация за имущество и 
интереси в страната и в чужбина, в която декларират: 

2. ал. 3 се изменя както следва: 

При деклариране на имуществото по ал. 1, ако то е 
придобито по време на заемане на длъжността съдия, прокурор, 
следовател, помощник – съдия и помощник – прокурор, се посочват 
също правните основания и произходът на средствата, с които е 
станало придобиването му. 

3. ал. 4 се изменя както следва: 

Съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите 
и помощник – прокурорите декларират имуществото и доходите на 
своите съпрузи или на лицата, с които се намират във фактическо 
съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите 
пълнолетие деца. 

4. ал. 5 се изменя както следва: 

Съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите 
и помощник – прокурорите не декларират имуществото и доходите 
на своите съпрузи при фактическа раздяла и на ненавършилите 
пълнолетие деца, когато не упражняват родителски права. 
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 5. ал. 7 се изменя както следва: 

 Съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите 
и помощник – прокурорите могат да подадат декларация, че не 
желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което 
се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и 
относно имуществото и доходите на това лице. 

 

§ 54. Чл. 175а, ал. 1  се изменя както следва: 

 В едномесечен срок от изтичане на сроковете по ал. 1, 2 и 
5 Инспекторатът към Висшия съдебен съвет публикува на интернет 
страницата си декларациите на съдиите, прокурорите, 
следователите, помощник – съдиите и помощник – прокурорите и 
списък на лицата, които не са подали декларации в срок. Списъкът 
се премахва от интернет страницата в края на съответната 
календарна година, за която се отнася. 

 

§ 55. Заглавието на раздел Iб от глава Девета се 
изменя както следва: 

„Проверки за почтеност и конфликт на интереси и за 
установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната 
власт, и проверки, свързани с нарушаване независимостта на 
съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите и 
помощник - прокурорите. 

 

§ 56. В Чл. 175и, се правят следните изменения: 

1.  ал. 1 се изменя както следва: 

„Конфликт на интереси възниква, когато съдия, прокурор, 
следовател, помощник - съдия или помощник - прокурор има частен 
интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и 
обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по 
служба. 

 

2.  ал. 4 се изменя както следва: 

Съдия, прокурор, следовател, помощник - съдия или 
помощник - прокурор, който има частен интерес по конкретен повод 
извън разглеждането на делата и преписките, е длъжен да подаде 
декларация за конфликт на интереси пред Инспектората към Висшия 
съдебен съвет и да прекрати изпълнението на правомощията си по 
отношение на съответното лице или дейност. 
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§ 57. В Чл. 175к се правят следните изменения: 

1.  ал. 1 се изменя както следва: 

Предмет на проверката на съдия, прокурор, следовател, 
помощник – съдия и помощник - прокурор за конфликт на интереси 
е установяване на достатъчно данни за наличието на частен интерес 
при изпълняване на конкретните служебни функции на лицето. 

 

2.  ал. 2 се изменя както следва: 

(2) Предмет на проверката за почтеност на съдия, 
прокурор, следовател, помощник – съдия и помощник - прокурор е 
установяването дали лицето приема материални или нематериални 
облаги извън рамките на закона независимо от естеството им, които 
могат да поставят под съмнение неговата независимост и 
безпристрастност. 

 
3.  ал. 3 се изменя както следва: 

(3) Предмет на проверката за независимост на съдия, 
прокурор, следовател, помощник – съдия и помощник - прокурор е 
установяването дали при изпълнение на служебните си задължения 
лицето упражнява или се поддава на натиск, заплахи, стимули, 
преки или косвени влияния от представители на публична власт или 
частно влияние, вътрешни или външни за съдебната система. 

 

4.  ал. 4 се изменя както следва: 

(4) Предмет на проверката за установяване на действия, 
които накърняват престижа на съдебната власт, е установяването 
дали поведението на лицето е в разрез с утвърдените в обществото 
разбирания за благоприличие и дали действията му компрометират 
честта на съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия и 
помощник - прокурор в професията и обществото. 

 
§ 58. Чл. 175л, ал. 1  се изменя както следва: 

Всеки, който разполага с данни за частен интерес на съдия, 
прокурор или следовател при изпълнение на неговите конкретни 
служебни функции или за действия, които противоречат на 
принципите за почтеност, накърняват престижа на съдебната власт 
или са свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, 
прокурорите, следователите, помощник – съдиите и помощник - 
прокурорите може да подаде сигнал до Инспектората към Висшия 
съдебен съвет. 
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§ 59. Чл. 175м, ал. 1, т.2  се изменя както следва: 

„по искане на съдия, прокурор, следовател, помощник – 
съдия и помощник - прокурор, когато проверката се отнася за него“ 

 

§ 60. Създава се раздел IIб от глава Девета с 
наименование: Конкурс за първоначално назначаване, 
повишаване в длъжност и за преместване на помощник - 
съдии и помощник – прокурори. 

 

§ 61. Създава се нов чл. 194д със следното 
съдържание:  

 

Чл. 194д (1) Планирането на длъжности за помощник – 
съдия и помощник - прокурор се извършва от съответната колегия 
на Висшия съдебен съвет по предложение на административните 
ръководители на органите на съдебната власт за всяка следваща 
календарна година. 

(2) Планираните длъжности за помощник – съдии и 
помощник - прокурори не могат да се трансформират след 
обявяване на конкурса. 

(3) Овакантените длъжности за помощник – съдии и 
помощник - прокурори не могат да бъдат трансформирани в 
длъжности за съдии и прокурори. 

 

§ 62. Създава се нов чл. 194е със следното 
съдържание: 

 

Чл. 194е. (1) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет 
определя броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и 
следствените органи за заемането им чрез конкурс за първоначално 
назначаване, повишаване в длъжност и за преместване. 

(2) Броят на свободните длъжности по ал. 1 се определят 
поотделно според нуждите на всеки орган на съдебната власт за 
всяко от нивата в съда и прокуратурата. 

(3) Свободните длъжности се обявяват от съответната 
колегия на Висшия съдебен съвет чрез обнародване в "Държавен 
вестник", публикуване в един централен всекидневник и на 
страницата на Висшия съдебен съвет в интернет. 

 
§ 63. Създава се нов чл. 194ж със следното 
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съдържание: 
 

 

Чл. 194ж. (1) Конкурсите за свободните длъжности 
помощник – съдия се обявяват и провеждат от: 

1. За помощник съдия във Върховния касационен съд – от 
председателя на Върховния касационен съд. 

2. За помощник съдия във Върховния административен съд 
– от председателя на Върховния административен съд. 

3. За помощник - съдия в апелативен съд, помощник - съдия 
във военно-апелативния съд, помощник - съдия в апелативния 
специализиран наказателен съд - от председателя на Върховния 
касационен съд. 

4. За помощник - съдия в окръжен съд, помощник - съдия в 
административен съд, помощник - съдия във военен съд, помощник - 
съдия в специализирания наказателен съд – от председателя на 
съответния Апелативен съд. 

5. За помощник – съдия в Административен съд – от 
председателя на Върховния административен съд. 

(2) Конкурсите за свободните длъжности помощник – 
прокурор се обявяват и провеждат от: 

1. За помощник прокурор във Върховна касационна 
прокуратура и Върховна административна прокуратура – от главния 
прокурор. 

2. За помощник - прокурор в апелативна прокуратура, 
помощник - прокурор във военно-апелативната прокуратура и 
помощник - прокурор в апелативната специализирана прокуратура – 
от главния прокурор. 

3. За помощник - прокурор в окръжна прокуратура, 
помощник -  прокурор във военно-окръжна прокуратура и помощник 
- прокурор в специализираната прокуратура - от ръководителя на 
съответната апелативната прокуратура. 

 (3) Административните ръководители обявяват отделен 
конкурс за всеки орган на съдебната власт чрез обнародване на 
решението в "Държавен вестник" и публикуването му в един 
централен всекидневник и страницата на Висшия съдебен съвет в 
интернет. 

(2) Обявлението по ал. 1 съдържа: 
1. броя и вида на длъжностите и органите на съдебната 

власт, за които се отнасят; 
2. документите, които се изискват, срока и мястото за 

подаването им; 
3. програмата, по която се провежда конкурсът; 
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4. датата, часа и мястото на провеждане на конкурса. 
 
§ 64. Създава се нов чл. 194з със следното 

съдържание: 
 

  

Чл. 194з (1) За участие в конкурсите в администрацията на 
съответния орган на съдебна власт се подава заявление, към което 
се прилагат следните документи: 

1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено 

висше образование по специалността "Право"; 
3. нотариално заверено копие от удостоверение за 

придобита юридическа правоспособност; 
4. медицинско удостоверение, издадено в резултат на 

извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо 
заболяване; 

5. нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или 
осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен 
стаж за длъжността; 

6. попълнен въпросник по образец, изготвен от съответната 
колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от 
кандидата нравствени качества; 

7. мотивационно писмо; 
8. други документи, които по преценка на кандидата имат 

отношение към професионалните или нравствените му качества. 
(2) Административните ръковидители определят тричленна 

комисия за провеждането на конкурсите за обявените длъжности. 

(3) Членовете на конкурсната комисия се определят на 
случаен принцип между съдиите и прокурорите в съответния орган 
на съдебна власт. 

(4) Комисията по ал. 2 извършва проверка на документите, 
а обстоятелствата относно съдимостта на кандидатите се 
установяват служебно, и допуска за участие в конкурса всички 
кандидати, които отговарят на условията. 

(5) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в 
конкурса лица се обявяват на страницата на Висшия съдебен съвет в 
интернет най-малко 7 дни преди датата на провеждане на конкурса. 

(6) В списъка на лицата, които не са допуснати за участие в 
конкурса, се посочва и основанието за недопускане. 

(7) Недопуснатите до участие в конкурса кандидати могат 
да оспорят пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет 
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недопускането си в тридневен срок от обявяването на списъка по 
ал. 5 на интернет страницата на съответния орган на съдебна власт. 

(8) В 7-дневен срок от постъпване на жалбата съответната 
колегия на Висшия съдебен съвет се произнася с решение, с което 
отхвърля жалбата или допуска кандидата. Решението се обявява на 
интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

 (9) Решението по ал. 8 може да се обжалва пред 
Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му. 

(10) Върховният административен съд разглежда жалбата в 
7-дневен срок в закрито заседание, като преписи от нея не се 
връчват на страните. Решението на съда е окончателно. 

(11) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) 
Обжалването по ал. 7 и 9 спира изпълнението. 

 

§ 65. Създава се нов чл. 194и със следното 
съдържание: 

Чл. 194и. (1) Конкурсът включва писмен и устен изпит, като 
оценките са по шестобалната система. 

(2) Писменият изпит е анонимен и включва: 
1. проверка на знанията в избрания от кандидата правен 

отрасъл чрез решаване на казус; 
2. проверка на знанията по право на Европейския съюз и в 

областта на правата на човека чрез тест. 
(3) Резултатите от писмения изпит се обявяват на 

общодостъпно място в сградата на съответния орган на съдебна 
власт и на страницата му в интернет в тридневен срок от 
подписването на протокола от комисията по провеждането му. 

(4) До устния изпит се допускат само кандидатите, 
получили оценка, не по-ниска от много добър "4,50" на казуса и 
оценка, не по-ниска от много добър "4,50" на теста по ал. 2. 

(5) Устният изпит се провежда не по-рано от 7 дни от 
обявлението по ал. 3. 

(6) Устният изпит включва събеседване с кандидата по 
въпроси от съответните отрасли на правото по ал. 2, както и по 
въпроси на Кодекса за етично поведение на българските магистрати 
по предварително публикуван конспект. 

(7) Конкурсната комисия обявява резултатите от устния 
изпит в 7-дневен срок от провеждането му на общодостъпно място в 
сградата на съответния орган на съдебна власт и на страницата му в 
интернет. В класирането участват само кандидатите, получили 
оценка, не по-ниска от добър "4,00" на устния изпит. 
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§ 66. Създава се нов чл. 194й със следното 
съдържание: 

Чл. 194й. Класирането на участниците в конкурса се 
извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според 
резултата, който се образува като сбор от оценките на писмения и 
устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира 
кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити. При равен 
резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ 
успех от следването му за придобиване на висше юридическо 
образование по специалността "Право". 

(2) В 7-дневен срок от обявяването на класирането 
кандидатите, класирани на обявените свободни длъжности, както и 
същият брой от резервите представят във Висшия съдебен съвет 
декларациите по чл. 19а, ал. 1. Комисията по професионална етика 
към съответната колегия на Висшия съдебен съвет ѝ предоставя 
информация за притежаваните нравствени качества на класираните 
кандидати в рамките на обявените конкурсни длъжности и изготвя 
становище за всеки кандидат. 

(3) Въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на 
становището по ал. 2 конкурсната комисия предлага на съответната 
колегия на Висшия съдебен съвет да одобри кандидатите помощник 
– съдии и помощник - прокурори. 

(4) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема 
решение за одобряване на кандидатите, като проверява дали 
класираните кандидати отговарят на изискванията на за 
длъжността. Проверката се извършва въз основа на всички 
документи за кандидата, представени от него, както и от Комисията 
по професионална етика към съответната колегия. 

(5) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет не 
одобрява кандидат, за когото е установил, че не отговаря на 
изискванията за длъжността, като на негово място включва 
следващия класиран кандидат. 

(6) Одобрените кандидати за помощник – съдии и 
помощник - прокурори заявяват изрично писмено пред съответната 
колегия на Висшия съдебен съвет своето желание за назначаване на 
съответната длъжност в поредността съобразно бала по ал. 1. 
Кандидат, който не заяви желание, се замества от следващия 
класиран и одобрен кандидат. 

(7) С решение съответната колегия на Висшия съдебен 
съвет приема окончателния списък на одобрените кандидати. 

(8) Всеки заинтересован може да обжалва решението по ал. 
7 в 7-дневен срок от обявяването му. Жалбата спира изпълнението 
на решението, освен ако съдът постанови друго. 
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(9) Върховният административен съд разглежда жалбата в 
открито заседание и се произнася с решение в едномесечен срок от 
постъпването ѝ в съда заедно с административната преписка, като 
призовава жалбоподателя, административния орган и 
заинтересованите лица. Решението на съда е окончателно. 

(10) В едномесечен срок от влизане в сила на решението по 
ал. 7 кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 
195, ал. 1. 

(11) Решението по ал. 7 се изпраща на Националния 
институт на правосъдието за включване в обучението по чл. 249. 
При отказ на кандидат да започне обучение в Националния институт 
на правосъдието съответната колегия на Висшия съдебен съвет 
допълва списъка със следващия класиран кандидат, заявил съгласие 
да започне обучение. Отказът трябва да бъде представен писмено, 
не по-късно от 14 дни преди обявеното начало на обучението за 
съответната година. 

 
§ 67. Създава се нов чл. 194к със следното 

съдържание: 
 
Редът за провеждане на конкурси по раздел IIб се определя 

с наредба на пленума на Висшия съдебен съвет. 
 

§ 68. В чл. 195 се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя както следва: 

„Съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия и 
помощник – прокурор, докато заема длъжността си, не може да: 

1. е народен представител, кмет или общински съветник; 

2. заема длъжност в държавни органи, в общински органи 
или в институции на Европейския съюз; 

3. упражнява търговска дейност под каквато и да е форма, 
включително лично, чрез подставено лице и/или с явен и/или със 
скрит пълномощник или да е съдружник, управител или да участва в 
надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в 
контролни органи на търговски дружества, кооперации или 
юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска 
дейност, с изключение на тези професионални сдружения, в които 
членуват; 

4. получава възнаграждение за извършване на дейност по 
договор или по друго правоотношение с държавна, общинска или 
обществена организация, търговско дружество, кооперация, 
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юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен 
търговец и да упражнява свободна професия или друга платена 
професионална дейност; 

5. членува в политически партии или коалиции, в 
организации с политически цели, да извършва политическа дейност, 
както и да членува в организации или да извършва дейности, които 
засягат независимостта му; 

6. е член на синдикална организация извън системата на 
съдебната власт. 

2. ал. 2 се изменя както следва: 

„Съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия и 
помощник – прокурор, докато заема длъжността си, може да 
получава и възнаграждение за: 

1. извършване на научна и преподавателска дейност или 
упражняване на авторски права; 

2. участие в европейски и международни програми и 
проекти; 

3. участие в изработването на проекти на нормативни 
актове, които са възложени от Народното събрание, Висшия съдебен 
съвет или от органи на изпълнителната власт. 

3. ал. 3 се изменя както следва: 

„Съдиите, прокурорите, следователите, помощник – 
съдииите и помощник – прокурорите не може да бъдат членове на 
избирателни комисии за произвеждане на избори за народни 
представители, за членове на Европейския парламент от Република 
България, за президент и вицепрезидент на републиката и за 
общински съветници и за кметове. 

 

§ 69. В чл. 195а се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя както следва: 

Всеки съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия и 
помощник – прокурор, членовете на Висшия съдебен съвет, 
главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия 
съдебен съвет в едномесечен срок от встъпване в длъжност подават 
пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет декларация за 
всички свои дейности и членства в организации, включително тайни 
и/или неформални организации и общества, юридически лица с 
нестопанска цел и в граждански дружества или обединения по 
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образец, утвърден от Висшия съдебен съвет. При промяна се подава 
декларация за коригиране на декларираните обстоятелства в 
едномесечен срок от настъпването на промяната. 

2. ал. 2 се изменя както следва: 

Съдиите, прокурорите, следователите, помощник – 
съдииите и помощник – прокурорите не декларират членството в 
организациите по чл. 217 

 
§ 70. Създава се раздел IVa от глава Девета с 

наименование: Атестиране на помощник – съдиите и 
помощник - прокурорите. 

 

§ 71. Създава се нов чл. 209в със следното 
съдържание: 

Чл. 209в. (1) Атестиране се провежда: 

1. предварително - за тригодишен период от назначаването 
на длъжност помощник – съдия и помощник - прокурор - при 
участие в конкурс или при предложение за повишаване в ранг; 

2. периодично - за 5-годишен период от атестирането по т. 
1; 

3. извънредно - в случаите по чл. 209г, ал. 5. 

 
§ 72. Създава се нов чл. 209г със следното 

съдържание: 

Чл. 209г. (1) Предварителното атестиране има за цел да се 
преценят след назначаването на съответната длъжност качествата и 
професионалната компетентност на помощник - съдиите и помощник 
- прокурорите, както и спазването от тяхна страна на правилата на 
съответния етичен кодекс. То се извършва по критериите, 
определени в този закон и в наредбата по чл. 209з. 

(2) Периодичното атестиране представлява оценка на 
професионалната компетентност, деловите качества и спазването на 
правилата на съответния етичен кодекс от помощник – съдия и 
помощник - прокурор за период от 5 години. Атестирането се 
провежда въз основа на критериите и показателите, определени в 
този закон и в наредбата по чл. 209з. 

(3) Извънредното атестиране се извършва в следните 
случаи: 

1. по мотивирано предложение на Инспектората към 
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Висшия съдебен съвет или на съответния административен 
ръководител, когато са налице данни за трайно влошаване на 
качеството на работата или неспазване на етичните правила от 
помищник – съдия и помощник - прокурор; 

2. в други случаи - по искане на помощник – съдията или 
помощник - прокурора, когато има правен интерес. 

(4) Въз основа на атестирането се изготвя комплексна 
оценка, която се приема от и Комисията по атестирането и 
конкурсите към съответната колегия. 

 
§ 73. Създава се нов чл. 209д със следното 

съдържание: 

Чл. 209д. (1) Критериите за атестиране на помощник – 
съдия и помощник - прокурор са: 

1. правни познания и умения за прилагането им; 
2. умение за анализ на правнорелевантните факти; 
3. умение за оптимална организация на работата; 
4. експедитивност и дисциплинираност; 
5. спазване на правилата за етично поведение. 
(2) При атестирането по ал. 1 се вземат предвид 

показатели, като: 
1. спазване на сроковете при администрирането на делата и 

преписките; 
2. брой издадени актове и изготвени проекти на съдебни и 

прокурорски актове; 
3. резултатите от проверките на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет; 
4. общата натовареност на съответния съдебен район и 

орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания 
помощник – съдия и помощник - прокурор в сравнение с другите 
помощник – съдии и помощник - прокурори от същия орган на 
съдебната власт. 

5. Други отговорности, възложени със заповед на 
административния ръководител 

 

§ 74. Създава се нов чл. 209е със следното 
съдържание: 

Чл. 209е. (1) Атестирането започва по предложение на 
заинтересования помощник – съдия и помощник - прокурор или на 
административния ръководител на съответния орган на съдебната 
власт. 

(2) Атестирането се извършва от помощните и постоянните 
атестационни комисии по чл. 203а и чл. 204: 
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(3) При провеждане на атестирането помощните и 
постоянните атестационни комисии извършват проверка на 
деловодните книги, протоколите за извършените процесуални 
действия и на актове на помощник – съдиите и помощник – 
прокурорите и проектите на съдебни и прокурорски актове за 
периода на атестирането. 

(4) За провеждане на атестирането помощните и 
постоянните атестационни комисии могат да изслушат атестирания, 
както и да събират друга допълнителна информация по критериите 
за атестиране. 

(5) След провеждане на атестирането помощните и 
постоянните атестационни комисии изготвят комплексна оценка, 
която може да бъде положителна и отрицателна. Степените на 
положителната комплексна оценка са във възходящ ред: 

1. задоволителна; 
2. добра; 
3. много добра. 
(6) Комплексната оценка се мотивира, като се дават и 

препоръки към атестирания. 
(7) При установени в рамките на процедурата по 

атестирането специфични нужди или необходимост от подобряване 
на професионалните умения на атестирания помощник – съдия и 
помощник - прокурор, по негова инициатива или по предложение на 
помощните или постоянните атестационни комисии или служебно, 
Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия 
на Висшия съдебен съвет разработва и прилага с участието на 
атестирания индивидуални планове за професионалното му 
развитие, чието изпълнение се подпомага от Националния институт 
на правосъдието. 

§ 75. Създава се нов чл. 209ж със следното 
съдържание: 

Чл. 209ж. (1)  Помощните и постоянните атестационни 
комисии предоставя комплексната оценка по чл. 209е, ал. 5 на 
атестирания, който в 7-дневен срок може да направи писмено 
възражение пред Комисията по атестирането и конкурсите към 
съответната колегия на ВСС. 

(2) При постъпило възражение Комисията по атестирането 
и конкурсите към съответната колегия на ВСС изслушва подалия 
възражението атестиран помощник магистрат, който се уведомява 
най-малко 7 дни преди датата на заседанието. 

(3) Помощните и постоянните атестационни комисии 
изразяват писмено становище по възражението и при необходимост 
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събира допълнителна информация. 
(4) Комисията по атестирането и конкурсите към 

съответната колегия на ВСС след преценка на всички обстоятелства: 
1. приема предложената комплексна оценка; 
2. приема нова комплексна оценка; 
3. връща преписката на съответната комисия по 

атестирането и конкурсите при непълна или неточна фактология, 
когато е необходимо събиране на допълнителна информация. 

(5) Решението на Комисията по атестирането и конкурсите 
към съответната колегия на ВСС, с което се приема предложената 
комплексна оценка от атестирането или се определя нова 
комплексна оценка, подлежи на обжалване пред тричленен състав 
на Върховния административен съд. Решението на съда е 
окончателно. 

 

 

§ 76. Създава се нов чл. 209з със следното 
съдържание: 

Чл. 209з. Пленумът на Висшия съдебен съвет по 
предложение на съответната колегия приема наредба за 
показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане 
на степента на натовареност на помощник – съдиите и помощник - 
прокурорите, както и за реда за провеждане на атестирането. 

§ 77. Създава се нов чл. 210а със следното 
съдържание: 

 

Чл. 210а. Помощник съдиите и помощник - прокурорите са 
длъжни: 

1. да администрират разпределените им дела или преписки 
в определения срок; 

2. да участват в заседанията на общото събрание без право 
на глас на съответния орган на съдебната власт; 

3. при необходимост да изпълняват служебните си 
задължения и в извънработно време; 

4. да изпълняват точно дадените указания от съдиите и 
прокурорите. 

5. да изготвят проектите на съдебни и прокурорски актове 
съобразно указанията на съдиите и прокурорите. 

6. да изпълняват и други задачи, свързани със службата им, 
които са им възложени от административния ръководител. 

 

§ 78. Чл. 211, ал. 2 се изменя както следва: 
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„Съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите 
и помощник - прокурорите са длъжни да пазят като служебна тайна 
сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и 
засягат интересите на гражданите, юридическите лица и държавата. 

 

§ 79. Чл. 212 се изменя както следва: 
 

Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите, 
следователите, помощник – съдиите и помощник - прокурорите 
нямат право да изразяват предварително становище по 
възложените им дела, както и становище по дела, които не са им 
възложени. 

 
§ 80. Чл. 213 се изменя както следва: 

„Съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия и 
помощник - прокурор няма право да дава правни консултации. 

 

§ 81. Чл. 214 се изменя както следва: 

„Съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите 
и помощник - прокурорите при или по повод изпълнение на техните 
служебни функции не може да бъдат ответници в административно 
производство, освен ако е предвидено в закон“ 

 

§ 82. Чл. 215 се изменя както следва: 

„Съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите 
и помощник - прокурорите при осъществяване на функциите си 
могат да искат съдействие от всички държавни органи, длъжностни 
лица, юридически лица и граждани, които са длъжни да им го 
оказват“ 

 

§ 83. В Чл. 216 се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя както следва: 
Държавата защитава съдиите, прокурорите, следователите, 

помощник – съдиите и помощник - прокурорите при изпълнение на 
техните служебни задължения и ги обезщетява за вреди, които са 
им причинени при или по повод изпълнение на техните служебни 
функции. Размерът на обезщетението се определя от разликата 
между действителния размер на вредата и размера на 
задължителната застраховка. 

2. ал. 3 се изменя както следва: 
Държавата обезщетява при условията на ал. 1 и вредите, 

причинени на техните съпруг, възходящи или низходящи, поради 
изпълнението на служебните задължения на съдиите, прокурорите, 
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следователите, помощник – съдиите и помощник - прокурорите. 
 

§ 84. В Чл. 217 се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя както следва: 

 

„Съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите 
и помощник - прокурорите могат свободно да образуват и да 
членуват в организации, които защитават професионалните им 
интереси. Тези организации не могат да членуват във федерации и 
конфедерации на синдикални организации на работници и 
служители. 

2. ал. 2 се изменя както следва: 
„Организациите по ал. 1 придобиват качеството на 

юридическо лице след вписването им по реда, установен за 
вписване на сдруженията с нестопанска цел. Учредители и членове 
могат да бъдат само съдии, прокурори, следователи, помощник – 
съдии и помощник - прокурори. 

3. ал. 3 се изменя както следва: 
„Към Висшия съдебен съвет се създава Съвет за 

партньорство. Съветът се състои от трима изборни членове на 
Висшия съдебен съвет, определени от пленума, от представители на 
всяка от организациите по ал. 1, чийто членски състав е не по-
малък от 5 на сто от съответния брой на съдиите, прокурорите, 
следователите, помощник – съдиите и помощник - прокурорите, 
както и от представители на съдиите, прокурорите, следователите, 
помощник – съдиите и помощник - прокурорите, нечленуващи в 
такива организации. 

4. ал. 4 се изменя както следва: 

„Съветът осъществява диалог по всички въпроси, свързани 
с професионалните интереси на съдиите, прокурорите, 
следователите, помощник – съдиите и помощник – прокурорите“ 

. 

§ 85. В Чл. 218 се правят следните изменения: 

1. Ал. 3 се изменя както следва: 
Основното месечно възнаграждение помощник – съдиите и 

помощник - прокурорите се определя в размер на: 
1. За помощник - съдия в окръжен съд, помощник - съдия в 

административен съд, помощник - съдия във военен съд, помощник - 
съдия в специализирания наказателен съд, помощник - прокурор в 
окръжна прокуратура, помощник -  прокурор във военно-окръжна 
прокуратура и помощник - прокурор в специализираната 
прокуратура в размер на 90 на сто от възнаграждение за младши 
съдия, съответно младши прокурор. 
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2. За помощник - съдия в апелативен съд, помощник - съдия 
във военно-апелативния съд, помощник - съдия в апелативния 
специализиран наказателен съд, помощник - прокурор в апелативна 
прокуратура, помощник - прокурор във военно-апелативната 
прокуратура и помощник - прокурор в апелативната специализирана 
прокуратура в размер на 90 на сто от възнаграждението за съдия в 
районен съд, съответно прокурор в районна прокуратура. 

3. За помощник - съдия във Върховния касационен съд, 
помощник - съдия във Върховния административен съд, помощник - 
прокурор във Върховната касационна прокуратура и помощник - 
прокурор във Върховната административна прокуратура в размер на 
90 на сто от възнаграждението за съдия в Софийски районен съд, 
съответно прокурор в окръжна прокуратура. 

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 
 
§ 86. Чл. 219 се изменя както следва: 
„На съдиите, прокурорите, следователите, помощник – 

съдиите и помощник - прокурорите върху основното месечно 
възнаграждение се изплаща допълнително възнаграждение за 
продължителна работа като съдия, прокурор и следовател в размер 
2 на сто за всяка година трудов стаж, но не повече от 40 на сто. 

 

§ 87. Чл. 220 се изменя както следва: 
„Допълнително възнаграждение за извънреден труд на 

съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия и помощник - 
прокурор се заплаща само за изпълнение на служебни задължения в 
празнични и почивни дни“ 

 

§ 88. Чл. 221 се изменя както следва: 

„На съдиите, прокурорите, следователите, помощник – 
съдиите и помощник - прокурорите се изплащат всяка година 
средства за тога или облекло в размер две средномесечни заплати 
на заетите лица в бюджетната сфера“ 

 
§ 89. Чл. 222 се изменя както следва: 
„При повишаване или преместване на съдия, прокурор, 

следовател, помощник – съдия и помощник - прокурор в органите на 
съдебната власт не се изплащат обезщетения. 

 

§ 90. Чл. 223 се изменя както следва: 

„Съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите 
и помощник – прокуротите, докато заемат длъжността, могат да 
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ползват жилища от ведомствения жилищен фонд на органите на 
съдебната власт. 

 

§ 91. В Чл. 224 се правят следните изменения: 
1. ал. 1 се изменя както следва: 
 

„Задължителното обществено и здравно осигуряване на 
съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите и 
помощник - прокурорите се извършва за сметка на бюджета на 
съдебната власт. 

2. ал. 2 се изменя както следва: 

„Съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите 
и помощник – прокурорите задължително се застраховат срещу 
злополука за сметка на бюджета на съдебната власт“ 

 
§ 92. В чл. 225 се правят следните изменения: 
1. ал. 1 се изменя както следва: 
При освобождаване от длъжност съдия, прокурор, 

следовател, помощник – съдия или помощник - прокурор с повече от 
10 години стаж на такава длъжност има право на парично 
обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, 
колкото прослужени години има в органите на съдебната власт, но 
не повече от 20. 

2. ал. 2 се изменя както следва: 

„ Обезщетението по ал. 1 не се изплаща в случаите по чл. 
165, ал. 1, т. 3 и 5, както и когато комплексната оценка от 
последната атестация на съдията, прокурора или следователя е 
отрицателна. Обезщетение не се изплаща и в случаите по чл. 308, 
ал. 3, както и когато съдия, прокурор, следовател, помощник – 
съдия или помощник - прокурор подаде оставка при образувано 
срещу него дисциплинарно производство с предложение за 
наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност. 

3. ал. 3 се изменя както следва: 
„В случаите, когато съдия, прокурор, следовател, помощник 

– съдия или помощник - прикурор е привлечен като обвиняем за 
извършване на умишлено престъпление или по отношение на него е 
образувано дисциплинарно производство, обезщетението не се 
изплаща до приключване на наказателното или дисциплинарното 
производство. 

4 ал. 4 се изменя както следва: 
„При последващо освобождаване от длъжност съдията, 

прокурорът, следователят, помощник – съдията, помощник – 
прокурорът, членът на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и 
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инспекторът от Инспектората на Висшия съдебен съвет получава 
обезщетение в размер на разликата между размера на полученото 
обезщетение по ал. 1 и размера на обезщетението, определено към 
датата на последващото освобождаване. 

5. ал. 5 се изменя както следва: 
 
„При смърт на съдия, прокурор, следовател, помощник – 

съдия или помощник – прокурор, обезщетението по ал. 1 се изплаща 
на наследниците му. 

 
§ 93. Чл. 226 се изменя както следва: 
„Незаконно освободен от длъжност съдия, прокурор,  

следовател, помощник – съдия и помощник – прокурор, при 
възстановяване има право на обезщетение в размер на брутното му 
възнаграждение за времето, през което не е заемал длъжността, но 
за не повече от 6 месеца. Когато е бил назначен на друга длъжност 
с по-ниска заплата или е получавал възнаграждение за друга работа 
в по-нисък размер, той има право на разликата в заплатите или на 
разликата между заплатата и възнаграждението. Брутната заплата 
за определяне на обезщетението е определената му брутна заплата 
към момента на признаването на освобождаването за незаконно или 
на неявяването му да заеме длъжността. 

 

§ 94. В чл. 227 се правят следните изменения: 
1. ал. 1 се изменя както следва: 
Съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия и 

помощник - прокурор може да бъде командирован при необходимост 
за не повече от 12 месеца с предварителното му писмено съгласие. 
В изключителни случаи той може да бъде командирован и без 
неговото съгласие за срок до три месеца. Той не може да бъде 
командирован повторно в същия орган на съдебната власт. 

2. ал. 2 се изменя както следва: 
Алинея 1 не се прилага, когато съдия, прокурор, 

следовател, помощник – съдия и помощник - прокурор се 
командирова на незаета щатна длъжност. 

3. ал. 5 се изменя както следва: 
За времето, през което съдия, прокурор, следовател, 

помощник – съдия и помощник - прокурор е командирован за 
изпълнение на длъжност, която е по-висока от заеманата от него 
длъжност, той получава съответното по-високо възнаграждение. 

4. ал. 6 се изменя както следва: 

Органът, в който е назначен магистратът и помощник - 
магистратът, заплаща възнаграждението за основната длъжност, на 
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която е назначен, както и разликата до размера на по-високото 
възнаграждение за ранг и по-горестоящата длъжност, на която е 
командирован. 

5. ал. 7 се изменя както следва: 
 

„Командироването на съдия, прокурор, следовател, 
помощник – съдия и помощник - прокурор се извършва след 
преценка за притежавания ранг за длъжността, за която е 
командирован, професионалния му стаж и опит, оценка от 
атестация и становище от прекия му административен ръководител. 

6. ал. 8 се изменя както следва: 

За всяко командироване се издава заповед с мотиви за 
наличие на служебна необходимост за командирования съдия, 
прокурор, следовател, помощник – съдия и помощник – прокурор. 

7. създава се нова ал. 10 
„С решение на съответната колегия на Висшия съдебен 

съвет помощник – съдия от окръжен съд и помощник – съдия от 
окръжна прокуратура може да бъде командирован при необходимост 
в районен съд и районна прокуратура.   

 

§ 95. В чл. 227а се правят следните изменения: 

1. ал. 1 се изменя както следва: 
„Съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия или 

помощник - прокурор може да бъде командирован от съответната 
колегия на Висшия съдебен съвет за изпълнение на длъжност по чл. 
164, ал. 9 с негово писмено съгласие. 

2. ал. 3 се изменя както следва: 
В случаите по ал. 1 командированият съдия, прокурор, 

следовател, помощник – съдия или помощник - прокурор на всеки 6 
месеца информира писмено Висшия съдебен съвет за 
осъществяваната от него дейност, а при приключването ѝ представя 
заключителен доклад. 

3. ал. 4 се изменя както следва: 
(4) Когато срокът на командироването по ал. 1 надвишава 

една календарна година, щатната длъжност, заемана от 
командирования съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия 
или помощник - прокурор се освобождава. След изтичане на срока 
на командироването лицето се възстановява на заеманата щатна 
длъжност в същия орган на съдебната власт. 

 

§ 96. В чл. 233 се правят следните изменения: 

1. ал. 1, ИЗРЕЧЕНИЕ ПЪРВО, се изменя както следва: 
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„Възходящите рангове за съдия, прокурор, следовател, 
помощник – съдия и помощник прокурор са:“ 

 

2. ал. 1, т. 2 се изменя както следва: 
 
„съдия в апелативен съд и прокурор в апелативна 

прокуратура, съответно помощник - съдия в апелативен съд и 
помощник - прокурор в апелативна прокуратура; 

3. ал. 1, т. 3 се изменя както следва: 
„съдия във Върховния касационен съд и във Върховния 

административен съд, прокурор във Върховната касационна 
прокуратура и във Върховната административна прокуратура и 
следовател в Националната следствена служба, съответно помощник 
- съдия във Върховния касационен съд и във Върховния 
административен съд, и помощник – прокурор във Върховната 
касационна прокуратура и във Върховната административна 
прокуратура.“ 

4. ал. 2 се изменя както следва: 
„Съдиите и помощник - съдиите в градския съд в град 

София, в специализирания наказателен съд, в Административен съд 
- София-област и в Административния съд - град София са с ранг на 
съдия в апелативен съд, съответно помощник – съдия в апелативен 
съд, а съдиите в районния съд в град София са с ранг на съдия в 
окръжен съд.“ 

5. ал. 3 се изменя както следва: 
„Прокурорите и помощник прокурорите в градската 

прокуратура в град София и в специализираната прокуратура са с 
ранг на прокурор в апелативна прокуратура, съответно помощник – 
прокурор в апелативна прокуратура, а прокурорите в районната 
прокуратура в град София са с ранг на прокурор в окръжна 
прокуратура.“ 

6. ал. 4 се изменя както следва: 
„Съдиите и помощник - съдиите в апелативния 

специализиран наказателен съд са с ранг на съдии във Върховния 
касационен съд, съответно помощник – съдии във Върховния 
касационен съд.“ 

7. ал. 5 се изменя както следва: 
„Прокурорите и помощник прокурорите в апелативната 

специализирана прокуратура са с ранг на прокурор във Върховната 
касационна прокуратура, съответно помощник – прокурор във 
Върховната касационна прокуратура.“ 

8. ал. 6 се изменя както следва: 
„ Въз основа на степента на натовареност на съответния 
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орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет определя 
допълнително възнаграждение на съдия, прокурор, следовател, 
помощник – съдия и помощник - прокурор. Съдиите и помощник – 
съдиите в апелативния специализиран наказателен съд, в 
специализирания наказателен съд, прокурорите и помощник – 
прокурорите в апелативна специализирана прокуратура, в 
специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел 
на специализираната прокуратура получават допълнително 
възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната 
колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка 
на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни 
възнаграждения годишно“ 

 

§ 97. Чл. 234 се изменя както следва: 
Повишаване на място в по-горен ранг и съответно на 

възнаграждение на съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия 
и помощник - прокурор може да се извърши при получена 
положителна комплексна оценка "много добра" от последното 
атестиране, ако е прослужил на съответната или приравнена 
длъжност най-малко три години и има необходимия съгласно чл. 164 
юридически стаж за заемане на длъжността, съответстваща на по-
високия ранг. 

 

§ 98. Чл. 235 се изменя както следва: 
Повишаването на място се извършва съобразно ранговете 

на съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия и помощник - 
прокурор. 

 

§ 99. Чл. 234 се изменя както следва: 
Освободеният от длъжност съдия, прокурор, следовател, 

помощник – съдия и помощник - прокурор с изключение на 
освободения поради влизане в сила на присъда, с която е наложено 
наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление или е 
наложено дисциплинарно наказание дисциплинарно освобождаване 
от длъжност, при последващо назначение запазва ранга, който е 
имал при освобождаването си. 

§ 100. В заглавието на глава десета, изречение второ 
се заличава. 

§ 101. Раздел II от глава десета се отменя в цялост: 

§ 102. В Чл. 249 се правят следните изменения: 
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1. ал. 1, т.2 се изменя както следва: 

„задължително въвеждащо обучение на съдиите, 
прокурорите, следователите, помощник – съдиите и помощник - 
прокурорите при първоначално назначаване в органите на 
съдебната власт и при избор на съдебните заседатели за първи 
мандат; 

2. ал. 1, т. 3 се изменя както следва: 

„поддържането и повишаването на квалификацията на 
съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите и 
помощник – прокурорите, членовете на Висшия съдебен съвет, 
главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия 
съдебен съвет, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по 
вписванията, съдебните служители, съдебните заседатели, на 
инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието и на 
други служители от Министерството на правосъдието; 

 

§ 103. В Чл. 259 се правят следните изменения: 

 

1. ал. 1 се изменя както следва: 
При първоначално назначаване на длъжност в органите на 

съдебната власт през първата година след встъпването си в 
длъжност съдиите, прокурорите, следователите, помощник – 
съдиите и помощник - прокурорите преминават задължителен курс 
за повишаване на квалификацията. 

 

1. ал. 2 се изменя както следва: 
В случаите по ал. 1 на съдиите, прокурорите, 

следователите, помощник – съдиите и помощник - прокурорите се 
определя наставник по реда на чл. 242 за първата година от 
встъпването в длъжност. 

 

§ 104. Чл. 261 се измененя както следва: 
Съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да 

реши определени курсове да са задължителни за съдиите, 
прокурорите, следователите помощник – съдиите, помощник – 
прокурорите и съдебните служители в случаите на: 

1. повишаване в длъжност; 
2. назначаване за административен ръководител; 
3. специализация. 
 

§ 105. В Чл. 307 се правят следните изменения: 
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1. ал. 1 се изменя както следва: 

На съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия и 
помощник – прокурор, на член на Висшия съдебен съвет, на 
административните ръководители на съда, прокуратурата и 
следствието и на техните заместници се налага дисциплинарно 
наказание за извършено дисциплинарно нарушение. 

2. ал. 5, т. 2 се изменя както следва: 
„военен съдия или помощник - съдия, военен прокурор или 

помощник - прокурор и военен следовател - за нарушения, 
предвидени в специалните закони и устави. 

 

§ 106. Чл. 308, ал. 1 се изменя както следва: 

Дисциплинарните наказания на съдия, прокурор, 
следовател, помощник – съдия, помощник – прокурор, 
административен ръководител и заместник на административен 
ръководител са: 

1. забележка; 
2. намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 

до 20 на сто за срок от 6 месеца до една година; 
3. понижаване в ранг за срок от 6 месеца до една година; 
4. понижаване в длъжност за срок от 6 месеца до една 

година; 
5. освобождаване от длъжност като административен 

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

 

§ 107. Чл. 309, ал. 2 се изменя както следва: 

При определяне на вида и размера на дисциплинарното 
наказание за извършено нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 се 
вземат предвид и индивидуалната натовареност на привлечения към 
дисциплинарна отговорност съдия, прокурор, следовател, помощник 
– съдия и помощник – прокурор, както и натовареността на органа 
на съдебната власт, в който е извършено нарушението. 

 

§ 108. Чл. 314, ал. 1 се изменя както следва: 

Дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 се налага с 
мотивирана заповед на административния ръководител на съдия, 
прокурор, следовател, помощник – съдия и помощник – прокурор, 
който е привлечен към дисциплинарна отговорност. Когато 
дисциплинарното нарушение е извършено по време на 
командироване, наказанието се налага от административния 
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ръководител на съда или прокуратурата, където съдията, 
прокурорът, следователят, помощник – съдията и помощник - 
прокурорът е командирован. 

 

§ 109. Чл. 325, ал. 2 се изменя както следва: 

„Когато за извършено нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 или 
2 на съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия и помощник – 
прокурор, е наложено наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1, 2 или 3, 
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, прокурора, 
следователя, помощник – съдията и помощник - прокурора. 

 

§ 110. Чл. 327, ал. 1 се изменя както следва: 

Административният ръководител може да обръща внимание 
на съдиите, прокурорите, следователите, помощник – съдиите и 
помощник - прокурорите за допуснатите от тях нарушения по 
образуването и движението на делата или по организацията на 
работата им. 

 

§ 111. Чл. 329, ал. 2 се изменя както следва: 

От съдебната ваканция не се ползват прокурорите, 
следователите, помощник – прокурорите, държавните съдебни 
изпълнители и съдиите по вписванията. 

 

§ 112. Чл. 330, ал. 1 се изменя както следва: 

Съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия, помощник 
– прокурор, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията 
има право на редовен платен годишен отпуск от 30 работни дни и 
допълнителен отпуск по един работен ден за всеки две години 
юридически стаж. 

 

§ 113. Чл. 331, ал. 1 се изменя както следва: 

На съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия, 
държавен съдебен изпълнител или съдия по вписванията може да се 
разреши неплатен отпуск. 
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§ 114. В чл. 332 се правят следните изменения: 

1. Ал. се изменя както следва: 
 
Съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия, помощник 

– прокурор, държавен съдебен изпълнител или съдия по 
вписванията има право на отпуск: 

1. за сключване на брак - два работни дни; 
2. при кръводаряване - за деня на прегледа и 

кръводаряването, както и един ден след него; 
3. при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра или 

родител на другия съпруг, както и на други роднини по права линия 
без ограничение - два работни дни; 

4. когато е призован в съд като страна или свидетел; 
5. за времето на обучение и участие в доброволните 

формирования по Закона за защита при бедствия. 
 
2. ал. 2 се изменя както следва: 
Съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия, помощник 

– прокурор, държавен съдебен изпълнител или съдия по 
вписванията има право и на неплатен отпуск при повикване на 
активна служба в доброволния резерв - за времето на службата, 
включително деня на отиване и връщане, а ако активната служба в 
доброволния резерв продължава повече от 15 календарни дни - на 
два календарни дни неплатен отпуск преди заминаването и на два 
дни след завръщането. 

 
§ 115. Чл. 333, се изменя както следва: 
Съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия, помощник 

– прокурор, държавен съдебен изпълнител или съдия по 
вписванията има право да ползва отпуски за временна 
неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване, за 
отглеждане на малко дете, за кърмене и хранене на малко дете, при 
смърт или тежко заболяване на родител при условията, по реда и в 
размерите, предвидени в Кодекса на труда и Кодекса за социално 
осигуряване. 

 

§ 116. В чл. 334 се правят следните изменения: 

1. Ал. 1 се изменя както следва: 
За времето, през което съдия, прокурор, следовател, 

помощник – съдия, помощник – прокурор, държавен съдебен 
изпълнител, съдия по вписванията или съдебен служител участва в 
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обучения за повишаване на квалификацията или за 
преквалификация, той ползва платен служебен отпуск. 

 

2. Ал. 2 се изменя както следва: 
 

За времето на предизборна кампания, през което съдия, 
прокурор, следовател, помощник – съдия, помощник – прокурор, 
държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията се 
кандидатира за мандатна длъжност в органите на държавната власт, 
той ползва платен или неплатен служебен отпуск. 

3. Ал. 3 се изменя както следва: 

Съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия, помощник 
– прокурор, държавен съдебен изпълнител или съдия по 
вписванията, който е изпратен за повишаване на квалификацията 
му от орган на съдебната власт или министъра на правосъдието за 
повече от три месеца, е длъжен да работи в съответния орган не по 
малко от три години след завръщането си. Ако лицето прекрати 
правоотношението си преди изтичане на срока, то връща пълния 
размер на сумата, която е получило за командировката. 

 

 

§ 117. Чл. 335 се изменя както следва: 

Съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия, помощник 
– прокурор , държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията 
имат право да ползват и отпуски за обучение при условия, по ред и 
в размери, предвидени в Кодекса на труда. 

 

 

§ 118. Чл. 336 се изменя както следва: 

Съдия, прокурор, помощник – съдия, помощник - прокурор 
или съдебен служител ползва редовния си платен годишен отпуск 
през съдебната ваканция, а когато това не е възможно - през друго 
време на годината. 

 
§ 119. Чл. 337 се изменя както следва: 
По преценка на административния ръководител съдия, 

прокурор, следовател, помощник – съдия, помощник – прокурор, 
държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията или съдебен 
служител не може да ползва отпуск, освен при временна 
неработоспособност, преди да изготви своите актове и да върне 
делата, които са му възложени. 

 

§ 120. В чл. 338 се правят следните изменения: 
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1. в т. 2 след думите „за съдиите“ се добавят думите 
„и помощник – съдиите“ 

2. в т. 3 след думите „за съдиите“ се добавят думите 
„и помощник – съдиите“ 

 
3. в т. 4 след думите „за съдиите“ се добавят думите 

„и помощник – съдиите“ 
4. в т. 5 след думите „за съдиите“ се добавят думите 

„и помощник – съдиите“ 
5. в т. 6 след думите „за съдиите“ се добавят думите 

„и помощник – съдиите“ 
6. в т. 7 след думите „за съдиите“ се добавят думите 

„и помощник – съдиите“ 
7. в т. 8 след думите „за съдиите“ се добавят думите 

„и помощник – съдиите“ 
8. в т. 9 след думите „за съдиите“ се добавят думите 

„и помощник – съдиите“ 

9. в т. 10 след думите „за съдиите“ се добавят думите 
„и помощник – съдиите“ 

10. в т. 11 след думите „за прокурорите“ се добавят 
думите „и помощник – прокурорите“ 

11. в т. 12 след думите „за прокурорите“ се добавят 
думите „и помощник – прокурорите“ 

12. в т. 13 след думите „за прокурорите“ се добавят 
думите „и помощник – прокурорите“ 

13. в т. 14 след думите „за прокурорите“ се добавят 
думите „и помощник – прокурорите“ 

14. в т. 15 се изменя както следва: 
 ръководителя на специализираната прокуратура - за 

прокурорите, следователите и помощник - прокурорите при 
специализираната прокуратура; ръководителя на апелативната 
специализирана прокуратура - за прокурорите и помощник – 
прокурорите при апелативната специализирана прокуратура и за 
ръководителя на специализираната прокуратура; 

15. в т. 16 след думите „за прокурорите“ се добавят 
думите „и помощник – прокурорите“ 
 

§ 121. Чл. 408а, ал. 1 се изменя както следва: 

Съдия, прокурор, следовател, помощник – съдия или 
помощник - прокурор който не подаде в срок декларация по чл. 
175а, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 300 до 3000 лв. 
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Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 135. Законът влиза в сила от 01 Септември 2022г. 

§ 136. (1) В 30 - дневен срок от обнародването на 
този закон Висшият съдебен съвет определя броя на 
помощник – съдиите и помощник - прокурорите в съдилища 
и прокуратури. 

(2) Длъжностите помощник – съдия и помощник - 
прокурор се осигуряват чрез трансформиране на 
длъжностите съдебен помощник и прокурорски помощник, 
считано от влизането в сила на този закон. 

 

§ 137. (1) В 30 - дневен срок от обнародването на 
този закон, съответната колегия обявява свободните 
длъжности помощник – съдия и помощник  - прокурор. 

(2) В  тримесечен срок от обнародването на този 
закон административните ръководители провеждат конкурс 
за заемане на длъжностите помощник – съдия и помощник – 
прокурор. 

(3) Лицата, които заемат длъжност съдебен 
помощник и прокурорски помощник, които спечелят 
проведените конкурси, се преназначават на длъжност 
помощник – съдия и помощник – прокурор, считано от 
влизането в сила на този закон. 

(4) Правоотношенията на лицата, които заемат 
длъжност съдебен помощник и прокурорски помощник, 
които не спечелят обявените конкурси, се прекратяват. 

 

МОТИВИ 

 

Фигурата на съдебните и прокурорските помощници беше 
създадена през 2002 година със Закона за изменение на Закона за 
съдебната власт (обн. – ДВ., бр. 74 от 2002 г.). Oсновният мотив за 
въвеждането на тази длъжност беше свръхнатовареността на 
съдиите и прокурорите и необходимостта магистратите да бъдат 
подпомагани в своята работа от съдебни служители, които 
разполагат с висше юридическо образование.  

За изминалите вече близо 20 години от въвеждането на 
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института съдебен и прокурорски помощник, практиката показа, че 
тази категория съдебни служители значително облекчават работата 
на магистратите и се оценяват изключително високо, както от 
съдиите и прокурорите, така и от останалите съдебни служители. В 
този смисъл на съдебните и прокурорски помощници регулярно  се 
възлага да извършват проверка по редовността и допустимостта на 
жалбите, протестите и молбите за отмяна, да подпомагат 
образуването на делата и преписките, да следят за спазване на 
законоустановените срокове, на законовите изисквания относно 
съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на 
страните, да проучват, анализират и обобщават правната доктрина 
и съдебната практика по конкретни въпроси, да изготвят проекти на 
отговори по постъпили в органа на съдебна власт писма и сигнали, 
за които се изискват специални правни знания, да изготвят доклади 
и становища по правни въпроси и т.н. Нещо повече, в булшинствто 
от съдилищата и прокуратурите, на съдебните и прокуроски 
помощници се възлага да дадат правно мнение по дела и преписки и 
да изготвят проекти на съдебни и прокурорски актове. 

Всички тези аргументи безспорно доказват, че съдебните и 
прокурорски помощници се утвърдиха, като незаменим актив за 
съдебната система, за което ясно говори и непрекъснатият ръст на 
разкритите бройки за тази категория служители в органите на 
съдебната власт.  

Въпреки огромната помощ, която съдебните и 
прокурорските помощници оказват на съдиите в юридическите 
аспекти на тяхната работа, проблемите със свръхнатовареността на 
магистратите остава един от най-сериозните проблеми на съдебната 
система в България. Това е така, защото независимо от изготвения 
проект на акт от страна на съдебния помощник, отговорността за 
неговото издаване остава единствено и само у съдията. В този 
смисъл, макар и прецизно изготвен след задълбочена проверка на 
обстоятелства, проектът на акт се представя на магистрата, който 
на свое самостоятелно основание следва да се запознае с получения 
входящ документ, да проучи всички факти, да провери изготвения 
проект на акт и едва след това да го разпише. Този процес е 
напълно естествен и закономерен, когато това се касае за съдебен 
акт, с който се решава съществен за делото или преписката въпрос, 
но когато става въпрос за размяната на книжа, пращането на 
призовки и съобщения, даване на указания на страните за 
нередовности по подадени документи и т.н. актове по движението 
на делата и преписките, не е необходимо вниманието на съдията да 
бъде ангажирано с тази дейност. Предвид придобития вече опит, 
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експертиза и капацитет на съдебните и прокурорски помощници, 
тази дейност по администриране и движение на делата и 
преписките може и следва да бъде осъществявана самостоятелно от 
тях.  

В тази връзка на съдебните и прокурорските помощници 
следва да бъдат законово делегирани правомощия по 
осъществяването на част от действията по администриране и 
движение на делата и преписките (проверка за редовност; размяна 
на книжа и т.н.), като им бъде възложено и изготвянето на 
самостоятелни и независими от магистратите актове във връзка с 
осъществяването на тези действия (даване на указания, издаване на 
разпореждания, резолюции и т.н актове по администрирането в 
зависимост от спецификата на съответния процес.). Преценката за 
обема на делегираните правомощия е предмет на последваща 
дискусия относно изменения в процесуалните закони (ГПК, НПК и 
АПК). 

За да бъде всичко това възможно и на съдебните и 
прокурорски помощници да бъде законово възложено изпълнението 
на част от магистратските задълженията по администрирането и 
движението на делата и преписките, на първо място следва да бъде 
променен статутът на тези лица в Закона за съдебната власт, като 
им бъде предоставен квазимагистратски статут, чрез който законово  
да се легитимират упражняваните от тях правомощия. Напрактика 
това означава от съдебни служители, тези длъжности да бъдат 
видоизменени в помощник - съдии и помощник - прокурори, като 
бъдат въведени и допълнителни изисквания към тези длъжности:  

- изисквания за стаж за определения орган на съдебна 
власт; 

- преминаване на задължително първоначално обучение в 
НИП; 

- различен размер на възнагражденията за отделните 
длъжности; 

- допълнителни изисквания за несъвместимост; 

- изисквания за подаване на декларации към ИВСС; 

- специални изисквания за атестациите и т.н 

 

Само по този начин е възможно упражняването на част от 
магистратските правомощия по администрирането и движението на 
делата и преписките да бъде прехвърлено върху друга категория 
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лица – помощник – съдиите и помощник – прокурорите.  

Следва да бъде изрично подчертано, че идеята за 
въвеждане на помощник – съдии и помощник – прокурори не е 
чужда за съдебната система. Още в законопроекта за изменение на 
Закона за съдебната власт през 2002 година е предвидено 
въвеждане на фигурата на помощник – съдията и помощник – 
прокурора, но поради неяснотата как би работел този институт, 
законодателят променя първоначалната концепция.    

Следва да се има предвид, че подобна фигура е работеща и 
функционира успешно в Австрия – т.н. Rechtspfleger.  

Може да се направи, макар и далечна, аналогия с фигурите 
на помощник-нотариусите, помощник-изпълнителите. Това е 
работещ механизъм за облекчаване работата на титулярите чрез 
регламентиране на конкретни ограничени правомощия.  

Предвид факта, че институтът на съдебните и 
прокурорските помощници  функционира изключително успешно, 
следва този модел да бъде надграден, с оглед разрешаването на 
един от най-сериозните проблеми на съдебната система – 
свръхнатовареността на магистратите. 
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