
   
  

 

ПРАВИЛА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИИТЕ ПО 

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА В СИСТЕМАТА НА ПРОКУРАТУРАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 
 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   

 

Чл.1. (1) С настоящите  правила се определят условията и реда за  

формирането, организацията и дейността на комисиите по професионална 

етика в системата на Прокуратурата на Република България.  

(2) Комисиите по професионална етика към органите в системата на 

Прокуратурата на Република България са помощни органи към Комисия по 

професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет. 

 

ГЛАВА ВТОРА 
ФОРМИРАНЕ НА КОМИСИИТЕ ПО  

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА В СИСТЕМАТА НА ПРОКУРАТУРАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 

 Чл.2. Комисии по професионална етика се избират към всички 

органи в системата на Прокуратурата на Република България. 

 Чл.3. (1) В тези органи от системата на Прокуратурата на Република 

България, в които не могат да бъдат създадени подобни комисии, техните 

функции се изпълняват от комисиите по професионална етика в по-

горестоящия орган от системата на Прокуратурата на Република България. 

 (2) В орган от системата на Прокуратурата на Република България, в 

който не може да се сформира комисия, се избира представител /редовен и 

резервен/ с право на съвещателен глас, който участва в заседанията на 

горестоящата комисия по професионална етика, при даване на становища 

за магистрати от неговия орган от системата на Прокуратурата на 

Република България.  

 (3) Сигнали за нарушения на принципите, регламентирани в Кодекса 

за етично поведение на българските магистрати, се разглеждат от 

горестоящите комисии по професионална етика в органите в системата на 

Прокуратурата на Република България, в изпълнение на правомощията им 

по чл. 39б, ал.5 от ЗСВ. 



  (4) При наличие на сигнали срещу магистрати от Върховна 

касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и 

Национална следствена служба, проверките се извършват от комисиите по 

професионална етика към съответния орган от системата на Прокуратурата 

на Република България. 

Чл.4. Всяка комисия по професионална етика в орган от системата на 

Прокуратурата на Република България се състои от трима редовни и един 

резервен член.  

Чл.5. (1) Персоналният състав на всяка комисия по професионална 

етика се определя от общото събрание на съответния орган от системата на 

Прокуратурата на Република България, като решението се взема с тайно 

гласуване и обикновено мнозинство. Eдин месец преди изтичане на 

мандата на комисията по професионална етика се свиква общо събрание за 

избиране на нов състав. 

 Когато никой от предложените кандидати не получи необходимото 

мнозинство, изборът продължава за двамата от тях, които са получили най-

много гласове. 

(2) Административни ръководители не могат да бъдат членове на 

комисията по професионална етика.  

(3) За членове на комисиите по професионална етика не могат да се 

избират магистрати, които изтърпяват наложено им дисциплинарно 

наказание или срещу тях има висящо дисциплинарно производство. 

При започване на дисциплинарно производство срещу член от 

състава на комисиите по професионална етика в орган от системата на 

Прокуратурата на Република България, неговите функции се изпълняват от 

резервния член.  

 Чл.6. (1) Непосредствено след избора членовете на комисиите по 

професионална етика си избират председател. 

 (2) При отсъствие на председателя на комисията, неговите функции 

се изпълняват от член на комисията с най – голям юридически стаж. 

 Чл.7. Мандатът на членовете на комисията по професионална етика е 

4 години, без право на втори последователен мандат.    

 Чл.8. (1) Когато член на комисията  по професионална етика напусне 

съответния орган от системата на Прокуратурата на Република България, 

неговото място се попълва от резервния член и до един месец се избира 

нов резервен член, който довършва мандата му. 

 (2) Когато член на комисията по професионална етика подаде 

оставка, тя се приема от общото събрание на съответния орган от 

системата на Прокуратурата на Република България. Неговото място се 

попълва от резервния член и до един месец се избира нов резервен член, 

който довършва мандата му. 

 (3) Член на комисията по професионална етика може да бъде 

отстранен чрез гласуване от Общото събрание на съответния орган от 



системата на Прокуратурата на Република България след мотивирано 

предложение от всеки магистрат от същия орган при: 

 1. невъзможност да изпълнява задълженията си; 

 2. неизпълнение на задълженията си; 

 3. наличие на поведение, несъвместимо с правилата, регламентирани 

с Кодекса за етично поведение на българските магистрати.  

Неговото място се попълва от резервния член и до един месец се 

избира нов резервен член, който довършва мандата му. 

 

 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА  
В СИСТЕМАТА НА ПРОКУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Чл. 9. (1) Комисиите по професионална етика в органите от 

системата на Прокуратурата на Република България изготвят становища 

относно притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите 

за заемане на длъжност в органите на съдебната власт. При събирането на 

информация за становищата си и при необходимост, комисиите могат да 

си взаимодействат с компетентни  по смисъла  на закона органи и  

институции. 

(2) Комисиите по професионална етика в органите от системата на 

Прокуратурата на Република България изготвят становища относно 

спазване на правилата за етично поведение при атестиране на магистратите 

от съответния орган на съдебната власт. При събирането на информация за 

становищата си и при необходимост, комисиите могат да си 

взаимодействат с компетентни  по смисъла  на закона органи и  

институции. 

 (3) Становищата относно притежаваните нравствените качества от 

административни ръководители и заместник административни 

ръководители се изготвят от комисията по професионална етика към 

съответния по-горестоящ орган от системата на Прокуратурата на 

Република България. 

(4) В случаите, когато магистрат от един орган от системата на 

Прокуратурата на Република България е командирован в друг орган от 

системата на Прокуратурата на Република България, становище за този 

магистрат се изготвя от комисията на органа по назначаването, след 

съгласуване с комисията на органа на съдебната власт, в който е 

командирован.  

Чл.10. Комисиите по професионална етика  в органите от системата 

на Прокуратурата на Република България извършват проверки за наличие 

на поведение, противоречащо на правилата за професионална етика, 



регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати 

и предоставят резултатите от проверката на съответния административен 

ръководител и Комисия по професионална етика към Прокурорската 

колегия на Висшия съдебен съвет. Срокът за произнасяне на комисиите е 

до 30 дни.  

Чл.11. Основанията за извършване на проверки от комисиите за 

професионална етика в системата на Прокуратурата на Република 

България са:  

 а) публикации в медиите и други материали с ясен източник на 

информация, съдържащи данни за неетично поведение на магистрати. В 

тези случаи комисиите могат да започнат проверката по реда на 

самосезирането;  

 б) сигнали на граждани, юридически лица и магистрати постъпили в  

орган на съдебна власт; 

 в) при възлагане на проверката от страна на административния 

ръководител; 

г) при сезиране от страна на Комисия по професионална етика към 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 

д) самосезиране в случаи на нарушаване на принципите, заложени в 

Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 

Чл. 12. (1) При сигнали срещу магистрати, проверката се извършва 

от комисията по професионална етика към съответния по-горестоящ орган 

от системата на Прокуратурата на Република България.  

 (2) Комисията по професионална етика към по-горестоящия орган от 

системата на Прокуратурата на Република България извършва проверка и 

се произнася със становище и в случаите, когато  поради отвод на член или 

на членове на  компетентната комисия тя не може да се произнесе, както и 

когато сигналът е срещу член на тази комисия. 

 (3) Когато възникне основание за образуване на проверка срещу 

командирован магистрат, тя се извършва от комисията при органа, където 

то е възникнало. 

Чл.13. (1) Отводът на член или членове на комисията по 

професионална етика от участие по конкретен случай се мотивира, като 

мотивите се отразяват в протокола. 

(2) Когато за член на комисията следва да се изготви становище за 

притежаваните от него нравствени качества, той не участва в гласуването и 

същото се подготвя от останалите членове на комисията. 

 Чл.14. Административните ръководители не могат да препращат 

сигнали от граждани или юридически лица, отправени до тях или да 

възлагат проверка на етичните комисии по въпроси извън приложното  

поле на Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 



Чл.15. Основанията за образуване на проверки от комисиите по 

професионална етика се завеждат в деловодството на съответния орган на 

съдебната власт. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ  

НА КОМИСИИТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА  
В СИСТЕМАТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 
 

Чл.16. При извършване на проверките комисиите по професионална 

етика в системата на Прокуратурата на Република България могат да 

отправят покана за изслушване до автора на сигнала и задължително 

изслушват магистрата, срещу когото се води проверката. Те могат да 

събират и допълнителна информация от компетентните органи и 

институции, да вземат писмени обяснения от трети лица и да извършват 

други действия във връзка с изясняване на фактическата обстановка по 

сигнала. 

 Чл.17. (1) При извършване на проверки по чл.10 от правилата 

комисията води протокол за проведените във връзка с тях заседания. 

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от протоколиста. 

Препис от протокола, при поискване, може да се връчи на автора на 

сигнала и на магистрата, срещу когото се води проверката. 

(2) За резултата от проверката комисията по професионална етика 

уведомява автора на сигнала и магистрата срещу когото е водена 

проверката. 

 Чл.18.  Когато възникналият конфликт е между членове от състава на 

различни органи от системата на Прокуратурата на Република България 

или на различни по степен на йерархия органи, комисиите по 

професионална  етика към тези органи от системата на Прокуратурата на 

Република България си взаимодействат, като провеждат съвместно 

заседание, на което изслушват магистратите, участници в конфликта и 

изразяват съвместно становище, или отправят препоръки с цел 

неутрализиране и решаване по най-добър начин на възникналия конфликт. 

Чл.19. Когато комисия по професионална етика стигне до извод за 

допуснато нарушение на принципите, регламентирани в Кодекса за етично 

поведение на българските магистрати, уведомява субектите по чл. 312 от 

ЗСВ и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.  

 

ГЛАВА ПЕТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА  
ПО ВОДЕНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА  

РЕГИСТЪРА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ  



 

Чл.20. (1) Комисиите по професионална етика от системата на 

Прокуратурата на Република България поддържат свой регистър и архив. 

Регистърът съдържа следните данни: номер на преписката, подател (акт за 

самосезиране), име на магистрата, срещу когото е сигналът, резултат от 

проверката (становище) и окончателен акт. 

(2) Административният ръководител на съответния орган от 

системата на Прокуратурата на Република България определя служител от 

деловодството, който поддържа регистъра и осъществява цялата дейност 

по формиране, обработка и съхраняване на преписките на комисиите. 

(3) Материалите от извършената проверка се съхраняват за срок от            

5 (пет) години, считано от датата на решаване на преписката.  

(4) Унищожаването на материалите от проверката се извършва съобразно 

реда в съответния орган от системата на Прокуратурата на Република 

България. 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Тези Правила отменят Правилата за формирането, организацията 

и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната 

власт, приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 26 от 

19.06.2014 г. и изменени и допълнени с решение на ВСС по протокол № 54 

от 29.10.2015 г. 

§ 2. Правилата за организацията и дейността на Комисиите по 

професионална етика в Прокуратурата на Република България се изменят, 

допълват и актуализират с решение на Прокурорската колегия на Висшия 

съдебен съвет. 

 

Правилата за организацията и дейността на комисиите по 

професионална етика в Прокуратурата на Република България са 

приети с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 

по протокол № 24 от 14.12.2016 г. и изменени и допълнени с решение на 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 37 от 

22 ноември 2017 г. 
 

 

 


