
П Р А В И Л А  

за провеждане на избор за съдии в Конституционния съд на Република България от 
Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен 

съд 

 
1. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват не по - малко от две трети от 

общия брой на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд. 

Събранието избира с обикновено мнозинство председател между присъстващите съдии. 

 

2. За конституционен съдия може да бъде избрано лице, измежду "юристи с високи 

професионални и нравствени качества, най-малко с 15 годишен юридически стаж" /чл. 147, 

ал. 3 от Конституцията на Република България/, които са български граждани и нямат друго 

гражданство /чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд/.  

 

3. Кандидатурите се издигат от съдии от ВКС или ВАС с писмено предложение, 

придружено с автобиография /кадрова справка/ и декларация за съгласие на кандидата. 

Предложенията се подават до Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС чрез 

председателя на съответния съд. 

Срокът за подаване на предложенията е не по-късно от края на предпоследния 

работeн ден преди датата на избора.  

 

4. Изборът се провежда от петчленна комисия, избрана от Общото събрание. В 

състава на комисията на ротационен принцип, в съотношение трима към двама, се избират 

съдии от ВКС и ВАС. Комисията избира председател от своя състав. 

 

5. Имената на издигнатите кандидати се включват в бюлетина, подредени по азбучен 

ред. 

 

6. Гласуването се извършва тайно с бюлетината за гласуване, в която се обозначава 

чрез ограждане поредният номер на кандидатите, за които се гласува.  

 

7. При избор на един съдия в Конституционния съд се гласува за един кандидат. 

Бюлетина с непосочени или с посочени повече от един кандидат се счита за 

невалидна.  

Преброяването на гласовете и подреждането на кандидатите по броя на получените 

гласове се извършва от комисията.  

За избран се счита кандидатът, получил гласовете на повече от половината от 

присъстващите членове на Общото събрание.  

Ако никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, провежда се 

повторен избор като се гласува с нова бюлетина, в която се включват имената на двамата 

кандидати, получили най-много гласове при първото гласуване. Ако има двама или повече 

кандидати, получили равен брой гласове, те се включват в бюлетината при балотажа. 

За избран при повторното гласуване се счита кандидатът, получил повече гласове.  

 

8. При избор на двама съдии в Конституционния съд се гласува за един или двама 

кандидати. Бюлетина с непосочени или с посочени повече от двама кандидати се счита за 

невалидна.  

Преброяването на гласовете и подреждането на кандидатите по броя на получените 

гласове се извършва от комисията.  

За избрани се считат кандидатите, получили гласовете на повече от половината от 

присъстващите членове на Общото събрание.  

Ако никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство в първия тур, се 



провежда повторен избор, като се гласува с нова бюлетина, в която се включват имената на 

четиримата кандидати, получили най - много гласове. Ако има класирани кандидати с равен 

брой гласове, те се включват в бюлетината за балотажа.  

За избрани се считат кандидатите, получили гласовете на повече от половината от 

присъстващите членове на Общото събрание.  

Ако нито един от кандидатите не получи във втория тур необходимия брой гласове, 

се провежда трето гласуване между тримата кандидати, получили най- много гласове при 

второто гласуване, като четвъртият отпада от листата. 

За избрани при това гласуване се считат двамата кандидати, получили най- много 

гласове. 

Ако на втория тур бъде избран само един съдия в Конституционния съд, се провежда 

трети тур, като в бюлетината се включват двамата кандидати, получили най- много гласове.  

За избран при това гласуване се счита кандидатът, получил най- много гласове. 

Ако на първия тур бъде избран само един съдия в Конституционния съд, се провежда 

повторен избор за втори съдия измежду двамата от останалите кандидати, получили най-

много гласове при първия тур след избрания кандидат. Ако има двама или повече 

кандидати, получили равен брой гласове, те се включват в бюлетината при балотажа. 

 За избран при повторното гласуване се счита кандидатът, получил повече гласове.  

При равен брой гласове се провежда трето гласуване между кандидатите, получили 

най - много гласове при второто гласуване. 

 

9. Резултатите от всяко гласуване се обявяват от комисията за провеждане на избора, 

което се отразява в протокол, подписан от членовете на комисията.  

 

10. Общото събрание обявява крайния резултат от избора с решение, което се 

подписва от председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен 

съд.  

 

Правилата са приети от Общо събрание на съдиите от ВКС и ВАС, проведено на 

01.10.2018 г. 

 

                                         

                                    


