
СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА ПРАВИЛНИК 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 

НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника на 

администрацията на Прокуратурата на Република България бе публикуван за обществени 

консултации на интернет страницата на Висшия съдебен съвет на 28.02.2018 г. В 

определения за целта 30-дневен срок постъпи едно предложение по публикувания Проект, 

а именно предложение от членове на Прокурорската колегия на ВСС с Вх. № ВСС-

3347/22.03.2018 г. В същото са изложени подробни съображения за изменения и 

допълнения в чл. 27, ал. 3, т. 2, чл. 38, ал. 3 и чл. 50, ал. 2 от Правилника. С предложението 

се прецизират изискванията за завършено висше образование от съдебните 

администратори, като се отчита спецификата на функционалните задължения на 

длъжността във Върховна касационна прокуратура, Върховна административна 

прокуратура и Национална следствена служба.  

 Предложени са следните изменения и допълнения на Правилника: 

§ 1. Чл. 27, ал. 3, т. 2 се изменя, както следва: 

„2. има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен 

„магистър“ по специалността „Право;“. 

§ 2. Чл. 38, ал. 3 се изменя така: 

„(3) За съдебен администратор може да се назначи лице, което отговаря на 

изискванията на чл. 27, ал. 3, т. 1, 3, 4 и 5 и има завършено висше юридическо, 

икономическо образование или да е придобило специалност „Публична администрация“, с 

образователно – квалификационна степен „магистър.“. 

§ 3. Чл. 50, ал. 2 се изменя, както следва: 

„(2) За съдебен администратор може да се назначи лице, което отговаря на 

изискванията на чл. 27, ал. 3, т. 1, 3, 4 и 5 и има завършено висше юридическо, 

икономическо образование или да е придобило специалност „Публична администрация“, с 

образователно – квалификационна степен „магистър.“. 

§ 4. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 42 със следното 

съдържание: 

„§ 42. Параграфи 2 и 3 имат действие занапред.“. 

 

 Проектът на Правилник и постъпилото предложение от членове на ПК на ВСС бяха 

разгледани на заседание на Комисията по правни и институционални въпроси към 

Пленума на ВСС, проведено на 10.04.2018 г. Комисията прие, че направеното предложение 

за допълване на Проекта е подробно мотивирано и обосновано. С решение по Протокол № 

10/10.04.2018 г. проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника на 

администрацията на Прокуратурата на Република България и направеното от членове на 

ПК на ВСС предложение бяха внесени за разглеждане от Пленума на ВСС на заседание на 

12.04.2018 г.  


