
КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г., бр. 18 от 25.02.2005
г., бр. 27 от 31.03.2006 г.; Решение № 7 на КС на РБ от 13.09.2006 г. - бр. 78 от 26.09.2006 г.; бр. 12 от 6.02.2007
г.

Чл.  130.  (1)  Висшият  съдебен  съвет  се  състои  от  25  членове.  Председателят  на  Върховния  касационен  съд,
председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са по право негови членове.

(2) За членове на Висшия  съдебен  съвет,  които  не  са  негови  членове  по  право,  се  избират  юристи  с  високи
професионални и нравствени качества, които имат най-малко петнадесетгодишен юридически стаж.

(3)  Единадесет  от  членовете  на  Висшия  съдебен  съвет  се  избират  от  Народното  събрание  и  единадесет  -  от
органите на съдебната власт.

(4) Мандатът на изборните членове на Висшия съдебен  съвет е пет години. Те не могат да бъдат преизбирани
веднага след изтичане на този срок.

(5) Заседанията на Висшия съдебен съвет се председателстват от министъра на правосъдието. Той  не участва в
гласуването.

(6) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г. ) Висшият съдебен съвет:

1. назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите;

2. налага дисциплинарните наказания понижаване и  освобождаване  от  длъжност  на  съдиите,  прокурорите  и
следователите;

3. организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;

4. приема проекта на бюджет на съдебната власт;

5. определя обхвата и структурата на годишните доклади по чл. 84, т. 16 .

(7) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г. ) Висшият съдебен съвет изслушва и  приема годишните доклади  на Върховния
касационен  съд,  на  Върховния  административен  съд  и  на  главния  прокурор  за  прилагането  на  закона  и  за
дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи и ги внася в Народното събрание.

(8) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г. ) Мандатът на изборен член на Висшия съдебен съвет се прекратява при:

1. подаване на оставка;

2. влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление;

3. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година;

4.  дисциплинарно  освобождаване  от  длъжност  или  лишаване  от  право  да  упражнява  юридическа  професия
или дейност.

(9) (Нова -  ДВ, бр. 12 от 2007 г. ) При  прекратяване на мандата на изборен  член  на Висшия съдебен  съвет  на
негово място се избира друг от съответната квота, който довършва мандата.


