
ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ 

НА КОРУПЦИЯТА“ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016г. - 
10.05.2016г. 

И 

НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА 
КОЛЕГИЯ НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 11.05.2016 г. - 31.12.2016 г. 

I. Дейност на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ 
към Висш съдебен съвет за периода 01.01.2016 г. - 10.05.2016 г. 

През отчетния период Комисията е функционирала в първоначалния си състав 
формиран след конституирането на ВСС на 3 октомври 2012 год., като се е състояла от 
десет членове и е била подпомагана от четирима правни експерти и четирима технически 
сътрудници от администрация на ВСС. В този състав КПЕПК е заседавала до приемането 
на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 28 от 08 април 
2016г.) съгласно чл. 16, от който Пленумът на Висшия съдебен съвет се разделя на 
Съдийска и Прокурорска колегия. След влизането в сила на ЗСВ Комисия 
„Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС преустанови своята дейност. 

За периода от 01.01.2016 г. до 29.05 2016 г. КПЕПК е провела 21 заседания, като 
функциите на Комисията са разделени основно в две направления: 

- разглеждане и решаване на жалби и сигнали от граждани и юридически лица; 
- извършване на проучвания и събиране на информация за изготвяне на становища 

за притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурси за заемане на длъжност 
в органите на съдебната власт. 

1. Разглеждане и решаване на преписки, образувани по постъпили жалби и сигнали 
от граждани и юридически лица. 

КПЕПК продължи спазването на диференциран подход при разглеждане на 
жалбите, чрез подреждане на сигналите по групи - общи сигнали, сигнали и жалби, 
съдържащи конкретни данни за корупционни прояви или корупционни практики, сигнали, 
съдържащи данни за нарушения на етичните правила от съдии, прокурори и следователи, 
сигнали, съдържащи данни за противоречива съдебна практика и последни - сигнали, 
съдържащи оплаквания по образуването, движението и спазването на сроковете по 
преписки и дела. 

През отчетния период са разгледани и решени общо 818 сигнала. Основната част 
от подадените сигнали са общи - съдържащи оплаквания и недоволство от постановени 
актове на съдии и молби за преразглеждане и решаване на конкретни казуси. Тези 
преписки се решават чрез насочване на сигнализаторите да търсят защита на правата си по 
реда на инстанционния контрол, тъй като ВСС и в частност Комисията не са компетентни 
да се произнасят по правилността и законосъобразността на актовете на магистратите. 

За петте месеца работа на Комисията са постъпи 16 броя сигнали, съдържащи 
оплаквания по образуването, движението и спазването на сроковете по преписки и 
дела. Тези сигнали се изпращаха на Инспектората към ВСС или на съответния 
административен ръководител по компетентност като се отправяше молба при 
евентуалното извършване на проверка Комисията да бъде уведомена за резултата от нея. 

През отчетния период на 280 жалбоподатели са изпратени уведомителни писма, че 
исканията им са извън правомощията на Комисията, а на 95 е отговорено след извършена 



проверка. 
Преписките изпратени от Комисия на съответните комисии по професионална 

етика към органите на съдебната власт за извършване на проверка и отговор до КПЕПК са 
21. 

Преписките изпратени от КПЕПК по компетентност до различни органи на 
съдебната власт или за извършването на проверка от съответния орган /ИМП, ИВСС, 
ИВКП, административни ръководители и комисии към ВСС/ са общо 200. 

КПЕПК на основание чл. 124 от АПК е приела за сведение и е приложила към дело 
291 бр. сигнали. Следва да се има предвид, че това са повторни сигнали, по които 
Комисията вече се е произнасяла и е отговаряла на техните податели. 

На основание Вътрешните правила голяма част от преписките, образувани по 
жалби и сигнали от граждани не се разглеждат от целия състав на комисията, а само от 
нейния председател или заместник председател, при отсъствие на първия, заедно с 
експертите на комисията. 

В тази връзка за отчетния период 600 бр. преписки не са внесени за разглеждане в 
заседания на Комисията. 

От тях по 220 бр. са уведомени жалбоподателите, че поставените от тях въпроси са 
извън правомощията на КПЕПК и ВСС. 192 бр. преписки са оставени без разглеждане и са 
приложени към дело, тъй като са били подадени повторно по въпроси, по които има 
решение и не са се основавали на нови факти и обстоятелства. Изпратените жалби за 
проверка или по компетентност до административните ръководители на органите на 
съдебната власт и други органи са 164 бр., а отговорите до сигнализатори след извършена 
проверка от компетентни органи са 24бр. 

2. Изготвяне на становища за притежаваните нравствени качества на кандидатите 
в конкурси за заемане на длъжност в органите на съдебната власт. 

Във вътрешните правила за организацията и дейността на КПЕПК е 
регламентирана процедурата по изготвяне на становищата относно притежаваните 
нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на 
съдебната власт. 

Съгласно правилата при изпълнение на правомощията си по ЗСВ Комисията 
извършва проучвания и събира информация за изготвяне на становища за притежаваните 
нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на 
съдебната власт. Необходимата информация се събира като се извършват проверки и 
справки в публични и вътрешни регистри и органи. 

При всяко назначение Висшия съдебен съвет извършва преценка за притежаваните 
нравствени качества на кандидатите на база на изготвените становища от Комисията. 

Общия брой на изготвените от Комисия по професионална етика и превенция на 
корупцията становища за притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурси 
за заемане на длъжност в органите на съдебната власт за периода е 181 броя. 

3. Други дейности извършени от Комисия по професионална етика и превенция 
на корупцията. 

Важна дейност на КПЕПК през отчетния период е и незабавно образуване и 
разглеждане по реда на самосези райето за всички случаи на съобщения в средствата за 
масова информация при прояви и действия на магистрати, нарушаващи етичните 
правила или случаи на корупция, както и реакция по обществено известни случаи, 
отнасящи се до съмнения за неетично поведение на магистрати. КПЕПК продължи 
установената си практика да изслушва магистратите, за които има изнесени данни в 
медиите, че със своите действия или поведение са нарушили принципите, 
регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 

3.1. В заседанието си на 11.01.2016 г. КПЕПК обсъди писмо от Сдружение 



„План Б" и взе решение, с което прекратява преписката срещу председателя на ВКС - 
Лозан Панов, образувана по сигнала във връзка с речта му, произнесена на тържествения 
пленум за отбелязване на 135-та годишнина на ВКС и не извършва проверка по случая 
въпреки, че мнозинството от членовете на КПЕПК не са съгласни с част от тезите на 
председателя на ВКС. КПЕПК приема, че речта е израз на вътрешното убеждение на 
Лозан Панов и не трябва да се ограничи конституционно гарантираната свобода на 
словото. 

3.2. В заседанието си на 11.01.2016 г., КПЕПК, обсъди преписка № 94-00- 
1204/2015 г., образувана по публикувани в интернет сайта „Биволъ“ записи на разговори 
с участието на магистрати и възложи на г-жа Даниела Костова да изготви проект на 
становище на комисията. 

3.3. На извънредно заседание на 12.01.2016 г., КПЕПК, обсъди становище по 
преписка № 94-00-1204/2015 г., образувана по публикувани в интернет сайта „Биволъ“ 
записи на разговори с участието на магистрати и прие, че поради незаконност и 
манипулиране на същите, те не могат да представляват достоверна информация за 
съдържанието на проведените разговори.Проверката на съдържанието на разговора, с 
други способи, не установи нарушение на Кодекса за етично поведение на българските 
магистрати, от магистрати и членове на ВСС. Проверката по преписка № 94-00- 
1204/2015 г. се прекратява. В изпълнение на чл. 39а, ал. 1, т. 2 от ЗСВ резултатът от 
проверката по преписката е внесен за сведение във Висш съдебен съвет. 

3.4. В заседанието си на 15.02.2016 г., КПЕПК се самосезира по преписка № 
94-00-117/11.02.2016 г., образувана във връзка с публикация в интернет сайта 
www.tvevropa.com от 10.02.2016 г., озаглавена „Съдии и прокурори с големи влогове в 
КТБ“ и взе следните решения: 

3.4.1. Да се изпрати писмо до синдиците на „Корпоративна търговска банка“ АД 
с искане да предоставят официалните (актуалните) списъци на длъжниците и 
кредиторите на банката, като при възможност същите да бъдат изготвени по календарни 
години. 

3.4.2. Възлага на експертите на КПЕПК съвместно с Дирекция „Съдебни кадри и 
конкурси на магистрати“, след получаване на актуалните списъци от синдиците на 
„КТБ“ АД, да извършат съпоставяне между тях и имената на действащите магистрати. 

3.4.3. Да се изпрати писмо до председателя на Сметната палата, с приложен 
списък на действащите магистрати, с искане да предостави информация за лицата, при 
които проверката е приключила със заключение за несъответствие. 

3.4.4. Да се изпрати писмо до директора на Национална Агенция за приходите с 
молба да информира КПЕПК, при наличие на констатирани несъответствия и данъчни 
нарушения от страна на магистрати. 

3.5. В заседанието си на 22.02.2016 г., КПЕПК обсъди преписка № 94-00- 
110/09.02.2016 г., образувана по сигнал - предложение от Бойко Йорданов Атанасов, 
следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, писмо с вх. № 11- 
03-149/19.02.2016 г. от главния прокурор на Република България, с което изпраща копие 
от публикувано в електронен сайт интервю на Бойко Атанасов, следовател в СО - СГП, 
със заглавие: „Шпиц команда на Цацаров гледа делата срещу властта и му се отчита" и 
писмо с вх. № 11-03-150/19.02.2016 г. от главния прокурор на Република България, с 
което изпраща копие от публикувано в същия електронен сайт интервю на Бойко 
Атанасов, следовател в СО - СГП, със заглавие: „Разпределиха ми три дела в една и съща 
секунда, защото бях на среща с Маковей” и Цацаров три години не купува техника за 
разпити по НПК, но купил скъпи смартфони на секретарките си" 

След разисквания КПЕПК реши: 
3.5.1. Писма с вх. № 11-03-149/19.02.2016 г. и с вх. № 11 -03-150/19.02.2016г. от 



главния прокурор на Република България се присъединяват към преписка № 94-00- 
110/09.02.2016 г„ образувана по сигнал - предложение от Бойко Йорданов Атанасов, 
следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура. 

3.5.2. Да се покани Бойко Йорданов Атанасов, следовател в Следствено отдел при 
СГП за изслушване от КПЕПК на заседанието на 07.03.2016 г. от 10.00 часа в 
заседателната зала на ВСС. 

3.5.3. Да се изиска от административния ръководител - градски прокурор на СГП 
становище относно твърденията на Бойко Атанасов, следовател в СО при СГП. изложени 
от него пред стайта „Биволь" в интервюта от 18 и 19 февруари 2016 г„ както и да 
предостави допълнителна информация по случая (административни заповеди, указания 
и материали. 

3.5.4. Да се изиска от главния прокурор на Република България да изрази 
становище относно твърденията на Бойко Атанасов, следовател в СО при СГП, изложени 
от него пред стайта „Биволь" в интервюта от 18 и 19 февруари 2016 г. изложени от него 
пред стайта „Биволь” в интервюта от 18 и 19 февруари 2016 г., както и да предостави 
допълнителна информация по случая. 

3.6. На заседание на 07.03.2016 г., КПЕПК изслуша Бойко Атанасов, следовател в 
Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, във връзка с преписка № 94-00- 
110/2016 г„ образувана по негов сигнал - предложение. На заседанието присъстват 
прокурори СГП и следователите от СО в СГП по тяхна молба, като са изслушани техните 
представители - Иван Иванов, Илиана Кирилова, Иван Гешев, Даниела Димитрова, 
Красимир Ралексиев и Мая Ковачева. На заседанието присъстват и членовете на ВСС: 
Лозан Панов. Соня Найденова. Милка Итова. Юлия Ковачева. Калин Калпакчиев и 
Магдалена Лазарова. 

КПЕПК възложи на Ясен Тодоров и Румен Боев да подготвят проект за решение 
във връзка с извършване на проверка на фактите, изложени в сигнала и изслушването на 
следовател Бойко Атанасов, както и изслушването на следователите от СО в СГП и 
прокурорите от СГП. което да се внесе за обсъждане на заседанието на КПЕПК на 
14.03.2016 г. 

3.7. На заседанието си на 14.03.2016, КПЕПК взе следните решения във връзка с 
преписка № 94-00-110/2016 г„ образувана по сигнал - предложение Бойко Атанасов, 
следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура: 

3.7.1. Да се изиска информация от главния прокурор по преписка № 3-404/2012 г. 
по описа на ВКП. 

3.7.2. Да се изиска информация от главния прокурор, как се осъществява 
специализираният надзор от САП и ВКП по досъдебни производства, водени в сектор 01 
на СО-СГП и колко досъдебни производства са под специален надзор. 

С копие до административния ръководител на Апелативна прокуратура - София. 
3.7.3. Да се изиска от главния прокурор аудио-записът от събрание, проведено на 

23.02.2016 г. в сградата на бул.Монтевидео № 21. 
3.7.4. Да се изиска информация от административния ръководител на СГП, 

образувани ли са предварителни проверки или досъдебни производства срещу следовател 
Бойко Атанасов. 

3.7.5. Да се изиска информация от административния ръководител на СГП, 
образувани ли са предварителни проверки или досъдебни производства срещу 
следователи от сектор 01 на СО-СГП, прокурори от отдел първи на СГП и 
административния ръководител-председател на Административен съд София-град - 
Радостин Радков. 

3.7.6. Да се изиска информация от административния ръководител на СГП за 
резултатите от следните проверки: 



- Извършена във връзка с репортажите за нарязани с шредер доказателства, 
изхвърлени в контейнери до Столичното следствие. 

- Извършена във връзка с приети организационни мерки относно начина на 
събиране и унищожаване на ненужни копия от работни материали, касаеща 
констатираното в кабинет № 803, бул.Монтевидео № 21, ет.8. 

3.7.7. Да се изиска информация от административния ръководител на СГП от кога 
съществува специализация по сектори в СГП и Следствения отдел. 

3.7.8. Да се изиска информация от административния ръководител на СГП за 
досъдебните производства, разследвани в Сектор 01 на СО при СГП за периода от 
18.03.2013 г. до настоящия момент (срещу кого е образувано, дата на образуване, дата и 
начин на приключване, има ли привлечени лица като обвиняеми). 

3.7.9. Да се изиска информация от Комисия „Професионална квалификация, 
информационни технологии и статистика'4 към ВСС за случайното разпределение на 
делата в сектор 01 на СО-СГП. 

3.7.10. Да се изиска информация от Комисия „Професионална квалификация, 
информационни технологии и статистика44 към ВСС относно това. в какви случаи се 
налага смяна на наблюдаващ прокурор или разследващ следовател. 

3.8. На заседанието си на 21.03.2016, КПЕПК обсъди преписка № 94-00- 
1296/2015г., образувана по самосезирането на КПЕПК по повод на статията „Съдийка от 
СГС покровителства кражбата на „Петрол””, публикувана на 03.11.2015 г. на сайта на 
телевизия „Канал 3*'. След извършената проверка от Комисията по професионална етика 
към Апелативен съд - София, КПЕПК приема, че съдия Гладилова от СГС не е допуснала 
нарушение на принципите, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските 
магистрати и прекратява преписка № 94-00-1296/2015 г. 

3.9. На извънредно заседание на 30.03.2016 г., КПЕПК изслуша Маша Иванова 
Стоянова и Стефан Ценов Стоянов, във връзка с преписка № 94-00-161/2016 г., образувана 
по сигнал от Стефан Стойков и Николай Панков и взе решение допълнително да бъдат 
изслушани Калоян Топалов - административен ръководител - председател на СГС и 
Радостина Данаилова, съдия в СГС на заседание на комисията на 
18.04.2016 г. 

3.10. На заседанието си 17.04.2016 г., КПЕПК изслуша Калоян Топалов, 
административен ръководител-председател на СГС и Радостина Данаилова, съдия в СГС, 
ТО. във връзка с преписка № 94-00-161/2016 г., образувана по сигнал от Стефан Стойков и 
Николай Панков и преписка № 94-00-023/13.01.2016 г., образувана по жалба от Недим 
Генджев - председател на Висш мюсюлмански духовен съвет и взе решение да се изискат 
от СГП копия от протоколите от разпитите на свидетелите по ДП № 56/2016 г. по описа на 
СДВР, пр.пр. 4505/2016 г. по описа на СРП, образувано във връзка със смъртта на съдия 
Цветан Ценов. 

3.11. Във връзка с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
съдебната власт (ДВ, бр. 28 от 08 април 2016г.) и разделянето на Пленума на ВСС на 
Съдийска и Прокурорска колегия, на заседанието си на 30.05.2016 г., КПЕПК прие 
решения, с които : 

3.11.1. На основание § 85, ал. 4 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г.) 
Комисия “Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС, изпраща за 
разглеждане на Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС 
преписките, съдържащи оплаквания срещу прокурори и следователи съгласно опис. 

3.11.2. На основание § 85, ал. 4 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г.) 
Комисия “Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС, изпраща за 
разглеждане на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС 
преписките, съдържащи оплаквания срещу съдии съгласно опис. 



З.П.З.Относно новопостъпващите жалби КПЕПК реши: 
- До приемането на Правилника за организацията и дейността на ВСС и неговата 

администрация и Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по 
професионална етика към Съдийската колегия на ВСС и Комисията по професионална 
етика към Прокурорската колегия на ВСС, новопостъпващите жалби и сигнали, след 
завеждането им в деловодството на АВСС, да се разпределят на експертите от дирекция 
„Правна”, от главния секретар на ВСС или от директора на дирекция „Правна”. 

- Обработените от експертите преписки се насочват от главния секретар на ВСС 
или от директора на дирекция „Правна” към съответната колегия, според естеството на 
оплакването. 

3.12. Извън основните си дейности, на заседание на 01.02.2016 г. КПЕПК обсъди 
извлечение от протокол № 4 от заседание на ВСС, проведено на 27.01.2016 г. относно 
становище на ВСС по въпроси на независимостта на съдебната власт: правото на 
магистратите да участват в дебати по националната съдебна политика, правото на 
магистратите да участват в обществения живот, външното финансирани /не от държавния 
бюджет/ на магистрати, на органи на съдебната власт и на съсловни организации на 
магистрати, като КПЕПК реши да се проведе съвместно заседание на Комисия 
„Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС и Комисия по 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с 
Инспектората към ВСС на 08.02.2016г„ на което да се обсъдят поставените въпроси. На 
08.02.2016 г. се проведе съвместно заседание на КПЕПК с КПУКИВИВСС, на което се 
взеха следните решения: 

- ОПРЕДЕЛЯ докладчици за изготвянето на становище по поставените теми 
относно „Правото на магистратите да участват в обществени дебати и свободно да 
изразяват публично мнение по политиките на законодателната, изпълнителната и 
съдебната власт и всички останали въпроси на обществения живот” и „Възможността 
магистрати, органи на съдебната власт и съсловни организации на магистрати да 
получават извънбюджетно финансиране, свързано с професионална дейност”, както 
следва: за КПЕПК - Галина Карагьозова, за КПУКИВИВСС - Калин Калпакчиев. 

- Да се отправи запитване до административните ръководители на апелативните 
съдилища и апелативните прокуратури за събиране и обобщаване на становища по 
апелативни райони по поставените въпроси за „Правото на магистратите да участват в 
обществени дебати и свободно да изразяват публично мнение по политиките на 
законодателната, изпълнителната и съдебната власт и всички останали въпроси на 
обществения живот” и „Възможността магистрати, органи на съдебната власт и съсловни 
организации на магистрати да получават извънбюджетно финансиране, свързано с 
професионална дейност”. Органите на съдебна власт, които преценят необходимостта от 
изготвяне на становище по поставените въпроси, да го изпратят на съответния апелативен 
ръководител за обобщаване. Обобщените становища следва да се представят в срок до 
07.03.2016 г. на КПЕПК и КПУКИВИВСС. 

II. Дейност на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на 
Висш съдебен съвет (КПЕ към СК на ВСС) за периода 11.05.2016г. - 31.12.2016т. 

След приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 
(ДВ. бр. 28 от 08 април 2016г.) и новия чл. 16 от него Пленумът на Висшия съдебен съвет 
се разделя на Съдийска и Прокурорска колегия. След влизането в сила на ЗСВ Комисия 
„Професионална етика и превенция на корупцията“ към ВСС преустанови своята дейност. 

С решение по протокол № 1 от 26.04.2016г. на Прокурорската колегия към Висшия 
съдебен съвет е създадена Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия 



на ВСС, състояща се от петима членове на тази колегия. 
За посочения период са проведени 23 заседания. Първото си заседание КПЕ на ПК 

на ВСС проведе на 11.05.2016г. С решение по протокол № 6/21.06.2016г. Комисията прие 
Вътрешни правила за организацията и дейността си. В същите функциите на Комисията са 
разделени основно в две направления: 

- разглеждане и решаване на жалби и сигнали от граждани и юридически лица; 
- извършване на проучвания и събиране на информация за изготвяне на становища 

за притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурси за заемане на длъжност 
в органите на съдебната власт. 

1. Разглеждане и решаване на преписки, образувани по постъпили жалби и сигнали 
от граждани и юридически лица. 

КПЕ на ПК към ВСС. продължи спазването на диференциран подход при 
разглеждане на жалбите, чрез подреждане на сигналите по групи - общи сигнали, сигнали 
и жалби, съдържащи конкретни данни за корупционни прояви или корупционни практики, 
сигнали, съдържащи данни за нарушения на етичните правила от съдии, прокурори и 
следователи, сигнали, съдържащи данни за противоречива съдебна практика и последни - 
сигнали, съдържащи оплаквания по образуването, движението и спазването на сроковете 
по преписки и дела. 

Основната част от подадените сигнали са общи — 211 броя, съдържащи 
оплаквания и недоволство от постановени прокурорски актове и молби за преразглеждане 
и решаване на конкретни казуси. Тези преписки се решават чрез насочване на 
сигнализаторите да търсят защита на правата си по реда на инстанционния контрол, тъй 
като ВСС и в частност Комисията не са компетентни да се произнасят по правилността и 
законосъобразността на актовете на магистратите. 

За шестте месеца работа на Комисията са постъпи 10 броя сигнали, съдържащи 
оплаквания по образуването, движението и спазването на сроковете по преписки и 
дела. Тези сигнали се изпращаха на Инспектората към ВСС или на съответния 
административен ръководител по компетентност като се отправяше молба при 
евентуалното извършване на проверка Комисията да бъде уведомена за резултата от 

През отчетния период на 24 жалбоподатели са изпратени уведомителни писма, че 
исканията им са извън правомощията на Комисията, а на 29 е отговорено след извършена 
проверка. 

От изпратените по компетентност на други органи 60 бр. преписки - 3 са до 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, 8 са до Главния прокурор на Република 
България, а 49 до други органи на съдебната власт /ИВКИ, Инспектората към министъра 
на правосъдието, съдилища, прокуратури и постоянни комисии към ВСС/. 

КПЕПК на основание чл. 124 от АПК е приела за сведение и е приложила към дело 
83 бр. сигнали. Следва да се има предвид, че това са повторни сигнали, по които 
Комисията вече се е произнасяла и е отговаряла на техните податели. 

С оглед новоприетите Вътрешните правила голяма част от преписките, образувани 
по жалби и сигнали от граждани не се разглеждат от целия състав на комисията, а само от 
нейния председател или заместник председател, при отсъствие на първия, заедно с 
експертите на комисията. А съгласно чл. 17 от Вътрешните правила за организацията и 
дейността на Комисия по професионална етика и превенция на корупцията към 
Съдийската колегия на ВСС сигнали, в които не се съдържат оплаквания от действия и 
поведение на магистрати, се разглеждат и решават съвместно от председателя на КПЕ към 
СК на ВСС и председателя на КПЕ към ПК на ВСС. 

Тези преписки за отчетния период са 158 бр. 



2. Изготвяне на становища за притежаваните нравствени качества на кандидатите 
в конкурси за заемане на длъжност в органите на съдебната власт. 

Във вътрешните правила за организацията и дейността на Комисия по 
професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е 
регламентирана процедурата по изготвяне на становищата относно притежаваните 
нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на 
съдебната власт. 

Съгласно чл. 20 от правилата при изпълнение на правомощията си по чл. 37, ал. 9 
от ЗСВ Комисията извършва проучвания и събира информация за изготвяне на становища 
за притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на 
длъжност в органите на съдебната власт. Необходимата информация се събира като се 
извършват проверки и справки в публични и вътрешни регистри и органи, както следва: 

-изготвя писма до Главния прокурор на Република България и главния инспектор 
на ИВСС с искане да се предостави информация за наличие на постъпили сигнали и 
извършвани проверки срещу магистрата, и до местната Комисия по професионална етика, 
която да изготви становище за нравствените качества на кандидата; 

-относно класираните кандидати за първоначално назначаване в органите на 
съдебната власт се изискват служебни характеристики от последната месторабота на 
кандидата; 

-служебно се извършва проверка в деловодната система на АВСС за наличието на 
сигнали и извършвани проверки за участниците в конкурсите. Изготвя се справка за 
наличие или не на такива сигнали и проверки, която обхваща последните 5 години до 
момента на изготвянето на становището; 

-изготвят се справки за наличие на дисциплинарни производства срещу 
магистратите от Комисия по дисциплинарни производства към ПК на ВСС; 

-изготвят се справки за наличие или не на несъответствия между подадените 
декларации от магистратите пред Сметна палата и имотното им състояние; 

- изискват се справки от АВСС и ИВСС за посгъпили сигнали по ЗПУКИ, наличие 
на висящи производства или влязъл в сила акт на ИВСС; 

-относно кандидатите за административни ръководители в органите на съдебната 
власт се извършват проверки в печатните и електронни медии за информация, която да 
поставя под съмнение притежаваните нравствени качества от кандидата. 

При всяко назначение Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извършва 
преценка за притежаваните нравствени качества на кандидатите на база на изготвените 
становища от Комисията. 

Общия брой на изготвените от Комисия по професионална етика към 
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет становища за притежаваните нравствени 
качества на кандидатите в конкурси за заемане на длъжност в органите на съдебната власт 
за периода 11 май - 31 декември 2016 г. е 129 броя. От тях 22 са за административни 
ръководители, 13 - за преместване и повишаване в длъжност, 46 - за кандидати за 
първоначално назначаване в органи на съдебната власт и 48 за кандидати за младши 
прокурори. 

3. Други дейности извършени от Комисия по професионална етика към 
Съдийската колегия вследствие изменението на Закона за съдебната власт (ДВ. бр. 28 от 
08 април 2016г.) 

3.1. Съгласно чл.184, ал.6 от ЗСВ при провеждане на устния изпит за младши 
съдии, младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване в 
органите на съдебната власт на кандидатите следва да бъдат задавани въпроси по Кодекса 



за етично поведение на българските магистрати. В тази връзка с решение по протокол 
№18 от 01.11.2016г. КПЕ към ПК на ВСС прие проект на Конспект за конкурсни изпити за 
младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване 
в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 

По предложение на КПЕ към СК на ВСС и КПЕ на ПК на ВСС, Пленумът на ВСС с 
решение по протокол №41/10.11.2016г. приема цитирания Конспект. 

3.2. След влизане в сила на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. №62/14.08.2016г.) 
Комисията изпълни още едно свое задължение като прие, с решение по протокол № 
23/13.12.2016г., проект на нови Правила за организацията и дейността на комисиите по 
професионална етика в Прокуратурата на Република България и следствието. Проектът им 
бе приет на заседание на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет с решение по 
протокол №24/14.12.2016г. 

3.3. В процес на изготвяне е образец на въпросник по чл. 181, ал.4. т.8 от ЗСВ 
относно притежаваните нравствени качества от кандидатите, които участват в конкурси за 
младши съдии, младши прокурори и младши следователи и в конкурси за първоначално 
назначаване. 

Отчетът за дейността на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията'' 

на ВСС за периода 01.01.2016 г. - 29.05.2016 г. и на Комисия попрофесионална етика към 

Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет за периода 30.05.2016г. - 31.12.2016г. е приет с 

решение по протокол № 14 от 09.05.2017 г. 


