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Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за 

европейски делегирани прокурори от Република България 

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (Колегията) обявява 

процедура за подбор на кандидати за 10 (десет) европейски делегирани 

прокурори от Република България.  

Съгласно чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване 

на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура 

(Регламента), кандидатите за европейски делегирани прокурори следва да са 

действащи членове на прокуратурата или съдебната система на Република 

България, чиято независимост е извън съмнение и да притежават 

необходимата квалификация и практически опит. 

Мандатът на европейските делегирани прокурори е 5 (пет) години с 

възможност за подновяване и се назначават като специални консултанти, 

съгласно член 5, 123 и 124 от Условията на работа 1 (чл. 96, параграф 6 от 

Регламента). 

 

В съответствие с чл. 13 от Регламента, европейските делегирани прокурори 

имат следните задължения и отговорности: 

- действат от името на Европейската прокуратура в съответните държави 

членки и имат същите правомощия като националните прокурори във връзка с 

разследвания, действия по наказателно преследване и внасяне на 

обвинителни актове в съда; 

- отговарят за разследванията и действията по наказателно преследване, 

които са започнали сами, които са им били разпределени или които са поели, 

като следват насоките и указанията на постоянната камара, отговаряща за 

делото, както и указанията на наблюдаващия европейски прокурор; 

- отговарят за внасяне на обвинителния акт в съда, като разполагат с 

правомощието да поддържат обвинението в съда, да участват в събирането на 

доказателства и да използват наличните правни средства за защита в 

съответствие с националното право; 

- уведомяват европейския наблюдаващ прокурор, когато не са в състояние 

да изпълнява функциите си като европейски делегиран прокурор, поради 

упражняването на функции като национален прокурор. 

Съгласно чл. 4 от Правилата за подбор на кандидати за европейски 

делегиран прокурор (Правилата), приети с решение на Колегията по протокол 

№ 45 /16.12.2020г., кандидатите за европейски делегирани прокурори следва 

да отговарят на следните изисквания: 

- да са действащи съдии, прокурори или следователи; 

- да са придобили статут на несменяемост; 
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- да имат оценка „много добра“ от последното проведено атестиране;  

- да имат най-малко 8 (осем) години юридически стаж, по смисъла на чл. 

164 ЗСВ към датата на решението за откриване на процедурата за подбор; 

- да са на възраст не повече от 58 (петдесет и осем) години, към датата на 

решението за откриване на процедурата за подбор; 

- да владеят английски език на ниво минимум В2 на Европейската езикова 

рамка. 

 

В 30 - дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на 

процедурата за подбор, кандидатите подават в деловодството на Висшия 

съдебен съвет (гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” № 12), лично или чрез 

изрично упълномощено лице, по пощата с обратна разписка или по електронен 

път на електронен адрес - vss@vss.justice.bg, подписано с квалифициран 

електронен подпис на заявителя, заявление за участие в процедурата за 

подбор в свободен текст, съдържащо имената, заеманата длъжност, телефон и 

електронна поща за контакт.  

Към заявлението за участие в процедурата за подбор се прилагат: 

- автобиография на английски и на български език, според европейския 

образец, в която се отбелязва наличния опит в наказателното производство на 

финансови, данъчни, икономически престъпления, вкл. и на престъпления 

срещу финансовите интереси на ЕС (ако такъв е налице), както и опита в 

международното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. 

- актуална кадрова справка; 

- служебна бележка, удостоверяваща стажа по чл. 4, т. 4 от Правилата за 

подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор; 

- копие от документи, удостоверяващи владеенето на английски език. За 

владеенето на английски език се представят документи, удостоверяващи ниво 

минимум В2 на Европейската езикова рамка. 

- мотивационно писмо на български и английски език; 

- други документи по преценка на кандидата. 

При подаване на заявлението по пощата, определяща е датата на 

получаване на документите в деловодството на Висшия съдебен съвет.  

В случай, че документите са подадени по електронен път, всички приложени 

към заявлението документи следва да са в PDF формат. 

Съгласно Раздел III на Правилата, подборът на кандидатите ще се проведе 

на три етапа, а именно: 

 

1. Проверка по допустимост на кандидатите 

 

Допустимостта на кандидатите се извършва от Комисия, която извършва 

проверка на постъпилите заявления и допуска до следващия етап на 

процедурата кандидатите, представили всички изискуеми документи и 

отговарящи на изискванията на чл. 4, т. 1 - 6 от Правилата. 
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2. Изслушване на допуснатите кандидати  

 

Кандидатите за европейски делегиран прокурор се изслушват от Колегията.  

Съгласно чл. 10 от Правилата, датата, мястото и началния час на 

изслушването се определят с решение на Колегията. 

По време на изслушването, в рамките на 10 (десет) минути, кандидатите 

представят кандидатурата и мотивите си за участие в процедурата,  отговарят 

на поставените от членовете на Колегията въпроси, както и на тези, постъпили 

по реда на чл. 11 от Правилата. 

При изслушването се прави преценка за уменията и качествата на 

кандидатите, съобразно следните критерии:  

- практически опит в наказателното производство на финансови, данъчни, 

икономически престъпления, както и опит в международното сътрудничество по 

наказателно-правни въпроси. Опит в разследването на престъпления срещу 

финансовите интереси на ЕС е преимущество; 

- опит в провеждането на трансгранични разследвания предвид 

разписаните в Регламента правомощия за тясно сътрудничество и консултации 

с други европейски делегирани прокурори при такива разследвания; 

- много добро познаване на институционалната правна рамка на 

Европейския съюз, статут и функциониране на Европейската прокуратура и 

доколкото европейски делегиран прокурор при наличие на хипотезите, 

посочени в Регламента следва да замества европейски прокурор; 

- високи етични стандарти, почтеност и дисциплинираност; 

- отлични умения за комуникация и работа в екип. 

 

3.  Обявяване на кандидатите 

 

След приключване на изслушването, одобрените кандидати за европейски 

делегирани прокурори се обявяват от Колегията. Решението за излъчените 

кандидати се изпраща на европейския главен прокурор чрез министъра на 

правосъдието и се публикува на официалната Интернет страница на Висшия 

съдебен съвет.  

 

Всички съобщения във връзка с процедурата ще се обявяват на 

официалната Интернет страница на ВСС  www.vss.justice.bg 

http://www.vss.justice.bg/

