
ОТЧЕТ      

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ 

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРЕЗ 2019 Г. 

 

        Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет е постоянно действащ помощен орган към 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (КПЕ към ПК на ВСС).     

Комисията осъществява своята дейност въз основа на Закона за съдебната 

власт (ЗСВ), Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен 

съвет и на неговата администрация, Правилата за работа на Прокурорската 

колегия на ВСС, както и съобразно приетите от нея Вътрешните правила за 

работа на комисията. Нейните правомощия са детайлно уредени в Глава 

трета, Раздел III от Правилата за работа на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет.                                                               

 През отчетния период комисията е функционирала в състав от 

петима членове на Прокурорската колегия на ВСС като е била 

подпомагана от двама правни експерти и един технически сътрудник от 

администрацията на ВСС.         

 КПЕ към ПК на ВСС е провела 23 заседания през изтеклата година. 

Основните въпроси, които са били предмет на разглеждане и решаване в 

тях са в съответствие с функциите на Комисията, разписани във 

Вътрешните правила за организацията и дейността на КПЕ към ПК. 

Същите основно са разделени основно в две направления:  

- 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; 

- разглеждане и решаване на жалби и сигнали от граждани и юридически 

лица.  

 

1.Изготвяне на становища за притежаваните нравствени 

качества на кандидатите в конкурси за заемане на длъжност в 

органите на съдебната власт. 

 

Основна дейност на КПЕ към ПК на ВСС през 2019 г. е  свързана с 

изготвяне на становищата относно притежаваните нравствени качества на 

кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на съдебната 

власт. Процедурата е регламентирана в Закона за съдебната власт и  

Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисия по 

професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет.          

 Съгласно чл. 18 от правилата при изпълнение на правомощията си по 
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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 /пет/ години до момента на 

изготвянето на становището;         

 - изготвят се справки за наличие на дисциплинарни производства 

срещу магистратите от комисия „Дисциплинарна дейност и 

взаимодействие с ИВСС“ към ПК на ВСС;      

 - изискват се справки от АВСС и ИВСС за постъпили 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.   

 Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет през 2019 година е изготвила 227 броя становища за 

притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурси за заемане 

на длъжност в органите на съдебната власт. От тях 45 броя становища са за 

заемане на длъжността „административен ръководител“ или „заместник на 

административния ръководител“, 54 броя – за преместване и повишаване в 

длъжност, 16 броя за първоначално назначаване и 112 броя за кандидати за 

младши прокурори и следователи.  

 С протокол № 16/17.09.2020 г. е приет доклад на Комисията по 

професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет, съставен на основание чл. 173, ал. 9 от Закона за съдебната власт, 

във вр. с т. 5.2 и т. 5.3 от Правилата за избор на председател на Върховния 

касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен 
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прокурор, относно притежаваните нравствени качества от Иван Стоименов 

Гешев – заместник на главния прокурор при Върховна касационна 

прокуратура. Докладът на Комисията е разгледан на заседание на 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и с решение на по 

протокол № 30 от 09.10.2019 г. кандидатът за главен прокурор е допуснат 

до изслушване. След изслушването на Иван Гешев в заседание, проведено 

на 24.10.2019 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет същият е избран за 

главен прокурор на Република България с решение по протокол                  

№ 24/24.10.2019 г. 

 

2. Разглеждане и решаване на преписки, образувани по 

постъпили жалби и сигнали от граждани и юридически лица.   
 

Дейността на КПЕ към ПК на ВСС през 2019 г., е свързана и с 

разглеждането и решаването на жалби и сигнали от граждани и 

юридически лица, получени по пощата, по електронен път, чрез 

Унифицираната система за приемане и обработване на жалби и сигнали и 

формата за контакт, публикувана на Интернет страницата на ВСС или 

пуснати в антикорупционните кутии, поставени в отделните звена на 

съдебната власт.            

 С решение по протокол от съвместно заседание на КПЕ към СК на 

ВСС и КПЕ към ПК на ВСС, проведено на 14.05.2019 г. са приети 

Вътрешни правила за организация на работата с предложенията и 

сигналите, които постъпват във ВСС. Комисиите предлагат на Пленума на 

ВСС да ги приеме. С протокол № 12 от 30 май 2019 г. Пленумът на ВСС 

приема Вътрешни правила за организация на работата с предложенията и 

сигналите, които постъпват във ВСС на основание чл. 39, ал. 2 от 

Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата 

администрация. Предложенията и сигналите се разглеждат по реда на 

горепосочени правила.         

 Приетите правила отменят Механизъм за администриране и 

организация на работата с жалбите и сигналите, които постъпват във ВСС, 

приет с решение по Протокол от съвместно заседание на КПЕ към СК на 

ВСС и КПЕ към ПК на ВСС, проведено на 24.07.2018 г.  

 Съгласно приетите правила се променя администрирането и 

организацията на работата с предложенията и сигналите, подадени до 

ВСС. В заседания на комисиите по професионална етика към съответните 

колегии на ВСС се внасят за разглеждане само предложения и сигнали, 

които са относими към техните правомощия.     

 С протокол № 18/08.10.2019 г. е прието изменение и допълнение на 

Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по 

професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС. 

Необходимостта от изменение на Вътрешните правила за организацията и 
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дейността на КПЕ към ПК на ВСС е обусловена от решение по протокол   

№ 12/30.05.2019 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет, с което са приети 

Вътрешни правила за организацията на работата с предложения и сигнали, 

които постъпват във ВСС.         

 Председателят на Комисията, при запознаването си с преписките, 

разпределя тези от тях, които са относими към правомощията на 

Комисията, на членовете на КПЕ към ПК за доклад в заседание на 

комисията.            

 По въпроси, по които се провеждат съвместни заседания, всяка от 

комисиите гласува по реда, определен в Правилника за организацията и 

дейността на ВСС и неговата администрация.   

 

2.1. Сигнали и жалби, разгледани в заседания на Комисията.„ 

 

Основната част от подадените сигнали са общи, съдържащи 

оплаквания и недоволство от постановени прокурорски актове и молби за 

преразглеждане и решаване на конкретни казуси. Тези преписки се 

решават чрез насочване на подателите на сигналите 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.  

  Общият брой на разгледаните от КПЕ към ПК жалби и сигнали за 

отчетния период е 64 броя.   

През отчетния период на 20 жалбоподатели са изпратени 

уведомителни писма, че исканията им са извън правомощията на 

Комисията, а на 9 е отговорено след извършена проверка. От изпратените 

по компетентност на други органи са 13 броя преписки – 1 бр. са до 

Главния прокурор на Република България, 9 бр. до други органи на 

съдебната власт и 3 бр. са изпратени на органите по чл.312 от ЗСВ, с оглед 

правомощията им. 

Комисията на основание чл. 124 от АПК е приела за сведение и е 

приложила към дело 25 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.   

 

Отчетът за дейността на Комисия по професионална етика към 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за 2019 г. е приет с 

решение по протокол № 08 от 13.05.2020 г. 

 


