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М Е Х А Н И З Ъ М  

/процедура/ 

ЗА ПУБЛИЧНА РЕАКЦИЯ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ В СЛУЧАИ НА ЗАСЯГАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТТА И ДОБРОТО 

ИМЕ НА ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ 

Прокурорската колегия на ВСС, като: 

отчита високата обществена значимост на конституционно закрепените права на гражданите да 

изразяват мнение, да търсят, получават и разпространяват информация и на свободата на медиите 

да информират обществото и обстоятелството, че „прозрачността като неразделна част от 

дейността на прокурора е ключов елемент от принципа на върховенството на закона и гаранция за 

осигуряване на справедлив процес“
1
, 

споделя разбирането, че независимостта на прокурорите „е от съществено значение за 

върховенството на закона и трябва да се гарантира от закона на възможно най-високо ниво по 

начин, подобен на тази на съдиите“
2
, че тя „не и прерогатив или привилегия, предоставена в полза 

на прокурорите, а гаранция в интерес на справедливо, безпристрастно и ефективно правосъдие“
3
, 

държи сметка за необходимостта от гаранции, че „прокурорите са в състояние да изпълняват 

функциите си без сплашване, възпрепятстване, тормоз, неправомерна намеса или необосновано 

реализиране на гражданска, наказателна или друга отговорност“
4
 

се съгласява с препоръката на Консултативния съвет на европейските прокурори, че „реакцията 

на прокуратурата по отношение на разпространявана в пресата невярна информация за нейни 

служители е за предпочитане да идва от най-висшестоящия служител в прокурорската служба или 

на национално ниво, тъй като реакция от този тип намалява необходимостта от индивидуални 

отговори на прокурора до участващите страни и елиминира риска от превръщането на ситуацията 

в личен конфликт“
5
 

                                            
1 Т. 30 от Становище № 8/2013 на Консултативния съвет на европейските прокурори относно отношенията между прокурорите 

и медиите (одобрено от КСЕП на неговото 8-мо пленарно заседание) 
2 Т. 33 от Становище № 9/2014 на Консултативния съвет на европейските прокурори относно отношенията между прокурорите 

и медиите (т.нар. „Римска харта“) 
3 Пак там - т. 35 
4 Пак там - т. 35 
5 Т. 45 от Становище № 8/2013 на Консултативния съвет на европейските прокурори относно отношенията между прокурорите 

и медиите (одобрено от КСЕП на неговото 8-мо пленарно заседание) 



 

 

и заставайки категорично на позиция, че конституционно закрепеното право на изразяване на 

мнение не е съвместимо с разпространяване на обиди, клевети или уронващи репутацията на 

прокурора и следователя изрази и следва да бъде упражнявано по начин, който не нарушава 

други конституционни права, 

ПРИЕМА 

следният механизъм на публична реакция в случаи на засягане на независимостта и 

доброто име на прокурори и следователи 

1. Прокурорската колегия на ВСС осъществява ежедневен мониторинг на публичната 

информация, имаща отношение към работата на прокуратурата. В съответствие с Правилата за 

медийна комуникация в системата на ПРБ такъв мониторинг се осъществява и от говорителя на 

главния прокурор и говорителите на съответните прокуратури. 

2. При установен в резултат на мониторинга по т. 1 случай на засягане на независимостта и 

доброто име на прокурор или следовател, възможно най-бързо, Прокурорската колегия взема 

решение за начина на реакция, която съобразно спецификите на случая може да бъде: 

- публично оповестено официално становище или декларация на колегията; 

- изявление за медиите на говорителя на колегията или на определен от колегията неин член; 

- писмен отговор до съответна институция, вкл. и публичното му оповестяване. 

3. Публичното оповестяване се извършва по подходящ начин - със съобщение до 

представителите на медиите, с брифинг за медиите, с публикуване на интернет страницата на ВСС 

и др. 

4. Реакцията по реда на т. 2 може да бъде предизвикана и по искане на прокурор/и/ или 

следовател/и/, отправено до колегията. 

5. Когато публично са оповестени конкретни обстоятелства, съдържащи твърдения за 

допуснати от прокурор или следовател нарушения в дейността по правоприлагане или на 

морално-етичните норми на поведение, твърденията следва да бъдат проверени, а предприетите 

действия и резултатите от извършената проверка - да бъдат публично оповестени 


