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Законът за съ деб на та власт (ЗСВ) до раз ви ва пред пи са нията 
на Конституцията на Република България (Конституцията), ка то 
уреж да де тайл но произ вод ст во то по из бор и наз на ча ва не на гла-
вен про ку рор. По си ла та на чл. 173, ал. 8 от Закона за съ деб на та 
власт (ЗСВ) ста но ви ще по вся ка конкрет но из диг на та кан ди да ту-
ра мо же да бъ де из ра зе но от ре ди ца ин сти ту ции и ор га ни за ции, 
чиято дейност пря ко или кос ве но има от но ше ние към съ деб на та 
власт.

Сред тях са съ от вет ни те юри ди чески ли ца с несто пан ска 
цел, про фе сионал ни ор га ни за ции, вис ши учи ли ща и науч ни ор га-
ни за ции, но лип с ва ад во ка ту ра та. Адвокатурата и в част ност 
Висшият ад во кат ски съ вет не са сред ор га ни те и ор га ни за циите, 
из броени в чл. 173, ал. 8 ЗСВ. Адвокатурата оба че има кон сти ту-
цион но приз нат ста тут в раз дел VІ „Съдебна власт“ на Кон-
ституцията на Република България, ка то на ад во ка ту ра та е въз ло-
же на за да ча та да под по ма га граж да ни те и юри ди чески те ли ца 
при за щи та та на тех ни те пра ва и за кон ни ин те ре си. Поради то ва 
ад во ка ту ра та вся ко га е длъж на да взема ста но ви ща по об щест ве-
но зна чи ми въпро си, ка къв то въпрос, ня ма съм не ние, е пред-
стоящият из бор на гла вен про ку рор.

Висшият ад во кат ски съ вет счи та, че за всич ки бъл гар ски 
граж да ни и юри ди чески ли ца е от зна че ние кой ще е след ва щият 
гла вен про ку рор с оглед на функ цията му да осъ щест вя ва над зор 
за за кон ност и ме то ди ческо ръ ко вод ст во вър ху дейност та на 
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всич ки про ку ро ри (чл. 126, ал. 2 от Конституцията на Република 
Бъл гария). Затова Висшият ад во кат ски съ вет на за се да ние, про ве-
де но на 19.07.2019 г., об съ ди и взе ре ше ние да из ра зи по зи ция не 
от нос но конкрет на лич ност – кан ди дат за гла вен про ку рор, а 
прин цип на по зи ция от нос но ка чест ва та, на които тряб ва да от го-
ва рят кан ди да ти те за гла вен про ку рор на Република България.

На пръв поглед Конституцията не пре дя вя ва спе циал ни 
изиск ва ния към ка чест ва та, не об хо ди ми за заема не на поста гла-
вен про ку рор, ка то със своя чл. 133 де ле ги ра ця лост но то ре ша ва-
не на въпро са на съ от вет ния отраслов за кон. Не мо же оба че да 
има ни как во съм не ние, че ка то не оспо ри ма и не от ме ни ма пред-
постав ка за успе шен из бор и наз на ча ва не ос нов ният за кон пред-
по ла га на ли чието на „ви со ки про фе сионал ни и нрав ст ве ни ка-
чест ва“ на кан ди да та. Изрично та ко ва изиск ва не се съ дър жа в 
чл. 130, ал. 2 по от но ше ние на из бор ни те чле но ве на Висшия съ-
де бен съ вет. Да се приеме, че кон сти ту цион ни те стан дар ти за 
чле но ве те по пра во, ръ ко во ди те ли на ос нов ни те ин сти ту ции в съ-
деб на та власт, са по-ниски, би би ло не ло гич но и до ри аб сур д но. 
Създателите на Конституцията яс но са под чер та ли не об хо ди-
мост та от съ че та ние меж ду про фе сиона ли зъм и мо рал у все ки ма-
гистрат, ка къв то не съм не но е и глав ният про ку рор, ка то са въз-
диг на ли теж ко то на ру ше ние или систем но то не из пъл не ние на 
слу жеб ни те за дъл же ния и дейст вията, на кър ня ва щи прести жа на 
съ деб на та власт, ка то от дел но ос но ва ние за пред сроч но ос во бож-
да ва не от длъж ност (чл. 129, ал. 3, т. 5).

Намираме, че от Конституцията мо же да бъ де из ве ден още 
един ню анс, кой то е ре ле ван тен към про фи ла на глав ния про ку-
рор, чий то из бор и наз на ча ва не пред стоят. Съгласно чл. 129, ал. 2 
не го вият ман дат – а съ що то ва жи и за ман да ти те на пред се да те-
ли те на вър хов ни те съ ди ли ща – е се дем го ди ни без пра во на пов-
тор но из би ра не. Продължителността на сро ка не е опре де ле на 
произ вол но. Тя е съ от вет на на раз би ра не то на кон сти ту цион ния 
за ко но да тел от нос но вре ме то, не об хо ди мо за про веж да не на ця-
лост на управлен ска кон цеп ция, за пъл на ре али за ция на съв куп-
ност та от но ви ре фор ма тор ски идеи и по зи тив ни на ме ре ния. От 
дру га стра на, ад ми нистра тив ният ръ ко во ди тел на вся ко от три те 
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глав ни зве на на съ деб на та власт е и ма гистрат, по ра ди което за-
дъл жи тел но под ле жи на ос во бож да ва не от длъж ност при на вър-
ш ва не на 65-го диш на въз раст. Това се от на ся и за глав ния про ку-
рор. Затова спо ред нас в ду ха на управлен ска та ети ка, въплъ те на 
в ос нов ния за кон, би би ло да се приеме, че въз раст та на из бра ния 
кан ди дат не тряб ва да е по ве че от 58 го ди ни или най-мал ко то 
над хвър ля не то да е в нез на чи тел на сте пен, за да мо же из бра ният 
гла вен про ку рор да осъ щест ви дейност та си в рам ки те на ман да-
та, пред ви ден по Конституция.

Формално уста но ве на та за ко но ва пред постав ка за из бор и 
наз на ча ва не на гла вен про ку рор е кан ди да тът да има най-мал ко 
12 го ди ни стаж, при до бит на длъж ност или про фе сия, за която се 
изиск ва вис ше юри ди ческо обра зо ва ние (чл. 170, ал. 4 във вр. с 
чл. 164, ал. 7 и 8 ЗСВ). Нито Конституцията, ни то отрасло вият за-
кон изиск ват той да е бил ма гистрат – съ дия, про ку рор или сле до-
ва тел. При то ва по ло же ние с осо бе на остро та се поста вя въпро сът 
за из ра бот ва не на яс ни кри те рии за про фе сиона ли зъм и мо рал, на 
чиято ос но ва да бъ де напра вен най-добрият из бор. Според нас 
конкрет на та пре ценка би би ла аб со лют но произ вол на и не обос-
но ва на, ако не се свър же с функ циите на про ку ра ту ра та, по со че-
ни в чл. 127 от Конституцията. Това оз на ча ва, че под хо дя ща та 
кан ди да ту ра след ва да се тър си не сред всич ки ли ца, които са 
упраж ня ва ли юри ди ческа та про фе сия, а са мо в кръ га на оне зи, 
чийто про фе сиона лен път в ед на или дру га сте пен е свър зан с 
при до би ва не на прав ни поз на ния и прак ти чески уме ния, свър за-
ни с дейност та на про ку ра ту ра та. Считаме, че ос вен ма гистра ти те 
под хо дя щи би ха би ли изя ве ни пред ста ви те ли на прав на та наука и 
ад во ка ту ра та, как ви то ве че са би ли из би ра ни за гла вен про ку рор 
и са осъ щест ви ли успеш ни ман да ти.

Няма прав на преч ка за гла вен про ку рор да бъ де из лъ че но ли-
це с пред ход ни по ли ти чески изя ви. Сам по се бе си та къв факт не 
оз на ча ва лип са на про фе сиона ли зъм и нрав ст ве ност. Следва оба-
че да се има пред вид, че съ деб на та власт се из граж да и функ-
циони ра под зор кия поглед на об щест во то, че най-ве че нейни те 
ръ ко вод ни пред ста ви те ли се нуж да ят от до ве рието на хо ра та, за 
да мо гат успеш но да из пъл нят своята ми сия и да осъ щест вят 
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добри те си на ме ре ния. Затова счи та ме, че ав то ри те тът на пра во-
съ дието би бил поста вен под се риозен въпрос, ако към мо мен та 
на из бо ра глав ният про ку рор е член на ръ ко вод ст во то на по ли ти-
ческа пар тия или из пъл ня ва ли дер ски функ ции в за ко но да тел на та 
и из пъл ни тел на та власт.

При на ли чието на под хо дящ кан ди дат въз мож ност та за се-
лек ция от сре ди те на са ма та съ деб на власт заслу жа ва се риоз но 
вни ма ние. В то зи слу чай ка то кри те рии за ви сок про фе сиона ли-
зъм мо же да бъ дат из пол з ва ни пред пи са нията на ЗСВ и под за ко-
но ви те ак то ве на Висшия съ де бен съ вет, а имен но – Наредба № 1 
за конкур си те за ма гистра ти и за из бор на ад ми нистра тив ни ръ ко-
во ди те ли в ор га ни те на съ деб на та власт и Наредба № 3 за по ка за-
те ли те и ме то ди ка та за атести ра не и кри те риите за от чи та не сте-
пен та на на то ва ре ност на про ку ро ри и сле до ва те ли и на ад ми-
нистра тив ни ръ ко во ди те ли и тех ни те за мест ни ци. Особено важ ни 
и по лез ни за точ на та оценка на ка чест ва та на кан ди да та ще бъ дат 
ре зул та ти те от пред ход но то му атести ра не ка то ма гистрат. От 
дру га стра на, тук е място то да под чер таем, че дейст ва щият пра-
вен регла мент за атести ра не и из ди га не на ад ми нистра тив ни ръ-
ко во ди те ли в про ку ра ту ра та е с цен ност на на со че ност, по ра ди 
което е на пъл но ре ле ван тен и към дру ги те юри ди чески про фе сии. 
Във връз ка с то ва мо жем да по со чим, че ЗСВ и ак то ве те по не го-
во то при ла га не са ут вър ди ли та ки ва об що ва лид ни по ка за тели за 
про фе сиона ли зъм ка то ува же нието към вър хо вен ст во то на за ко-
на, спо соб ност та за за дъл бо чен пра вен ана лиз, мо ти ва цията и ре-
ши тел ност та при взе ма не на управлен ски ре ше ния, чув ст во то за 
спра вед ли вост, ко ле гиал ност та, ини циатив ност та, уме нието за 
ко му ни ка ция с дър жав ни ор га ни, граж да ни и юри ди чески ли ца.

Съгласно чл. 126, ал. 2 от Конституцията глав ният про ку рор 
осъ щест вя ва над зор за за кон ност и ме то ди ческо ръ ко вод ст во вър-
ху дейност та на всич ки про ку ро ри. От то ва им пли цит но след ва, 
че ни во то на не го во то обра зо ва ние тряб ва да е из клю чи тел но ви-
со ко, да съ от ветст ва не на сред ни те, а на вър хо ви те пости же ния 
на прав на та наука и съз да де ни те меж ду на род ни стан дар ти за ре-
фор ми ра не на про ку рор ска та ин сти ту ция (напри мер Препоръка 
2000/19 на Комитета на ми нистри те на Съвета на Европа, 
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Становище № 9/2014 г. на Консултативния съ вет на ев ро пейски те 
про ку ро ри и др.). В ни ка къв слу чай не би ва да се до пус не прав ни-
те поз на ния и прак ти чески те уме ния на бъ де щия гла вен про ку рор 
да отстъп ват на зна нията и уме нията на под чи не ни те му про ку ро-
ри.

Що се от на ся до не об хо ди ми те нрав ст ве ни ка чест ва за заема-
не на ви со кия пост, глав ният про ку рор не са мо със своето про фе-
сионал но по ве де ние, но с на чи на си на жи вот ка то ця ло тряб ва да 
е до ка зал своята чест ност и поч те ност, да не е престъп вал об-
щоприети те раз би ра ния за мо рал, да е проявя вал при вър за ност 
към прин ци пи те на пра во то, да се е при дър жал не от клон но към 
изиск ва нията на за ко на, да е за чи тал раз де ле нието на власти те, да 
не се е под да вал на ко руп ционен на тиск и вся как во дру го непра-
во мер но влияние, да е ува жа вал пра ва та и достойн ст во то на чо ве-
ка.

Адвокатурата е приз ва на да бра ни – и бра ни – пра ва та и ин-
те ре си те на всич ки граж да ни – на те зи, които са об ви не ни в из-
вър ш ва не на престъпле ние, но и на те зи, които са постра да ли от 
престъпле ние, за то ва ад во ка ту ра та има ин те рес от ра бо те ща, а не 
от не ра бо те ща про ку ра ту ра.

Справедливостта, раз би ра на ка то край на цел на пра во ва та 
дър жа ва и вся ко ци ви ли зо ва но об щест во, е не пости жи ма без пра-
во съ дие, по чи ва що на вър хо вен ст во то на за ко на и пра во то. И без 
да е не об хо ди мо да ци ти ра ме посту ла ти от рим ски вре ме на, 
доста тъч но е да при пом ним, че чест но и спра вед ли во пра во съ дие 
има са мо там, къ де то има за щи та. Защитата е кон сти ту цион на за-
да ча на ад во ка ту ра та, за то ва Висшият ад во кат ски съ вет счи та, че 
бъ де щият гла вен про ку рор след ва да ува жа ва и от да ва заслу же-
но то на бъл гар ска та ад во ка ту ра, приз ва на да за щи та ва пра ва та, 
чест та и достойн ст во то на бъл гар ски те граж да ни.

В обоб ще ние Висшият ад во кат ски съ вет счи та, че бъ де щият 
гла вен про ку рор на Република България след ва:

– да е ви со ко обра зо ван юрист със за дъл бо че ни те оре тич ни 
(на ака де мич но ниво) и прак ти чески поз на ния по спе ци фич ни те 
кон сти ту цион ни функ ции на про ку ра ту ра та;
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– да поз на ва съв ре мен ни те тен ден ции в раз ви тието на про-
ку рор ска та ин сти ту ция и да има во ля та да ги про веж да в прак ти-
ка та;

– да ра бо ти за ут вър ж да ва не на прин ци пи те на не за ви си-
мост, за кон ност, без пристраст ност, ефек тив ност и спра вед ли вост 
в ра бо та та на про ку ра ту ра та;

– стриктно да се при дър жа към спаз ва не на кон сти ту цион ни-
те прин ци пи и нор ми, ев ро пейски те пра ви ла и об що чо веш ките 
цен ности;

– да за чи та и да е за чи тал и в до се гаш ния си про фе сиона лен 
и ли чен жи вот вър хо вен ст во то на за ко на и пра во то, пра ва та, сво-
бо ди те, чест та и достойн ст во то на чо ве ка;

– към мо мен та на из бо ра да не заема пост в ръ ко вод ст во то 
на по ли ти ческа пар тия, пар ла мен та или пра ви тел ст во то;

– да е заслу жил об щест вен ав то ри тет с прин цип ност, чест-
ност, поч те ност и ли чен мо рал;

– да ува жа ва и да от да ва заслу же но то на ад во ка ту ра та и от-
дел ни те ад во ка ти ка то не об хо ди ми и за дъл жи тел ни участ ни ци в 
прав на та систе ма, без които е не въз мож но нор мал но то функ-
циони ра не на вся ка пра во ва дър жа ва;

– да е раз поз на ваем естест вен ли дер на ця ла та прав на об щ-
ност, чо век с бо га та кул ту ра и еру ди ция, с не оспо ри ми мо рал ни и 
етич ни ка чест ва;

– да е на въз раст, която ще поз во ли да осъ щест ви ман да та си 
в ця лост.

Висшият ад во кат ски съ вет по же ла ва на всич ки кан ди да ти 
достой но пред ста вя не, а на Висшия съ де бен съ вет – во ля и сме-
лост да ор га ни зи рат и про ве дат чест на и спра вед ли ва про це ду ра 
за из бор на нов гла вен про ку рор.

18.07.2019 г.   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
    АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

      Ралица Негенцова


