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ПРАВИЛА 

за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор  

 

Раздел I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящите  правила за подбор на кандидати за европейски 

делегиран прокурор (Правилата) уреждат организацията за извършване на 

подбор и одобряване на кандидати за участие в процедура за назначаване 

на длъжност „европейски делегиран прокурор“, съгласно Регламент (ЕС) 

2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. (Регламента) за установяване 

на засилено сътрудничество и създаване на Европейска прокуратура. 

Чл. 2. Основна цел на тези правила е гарантирането на прозрачни и ясни 

процедури при подбор на кандидатите за европейски делегирани 

прокурори, основани на професионалната квалификация, деловите 

качества и практически опит на кандидатите. 

Чл. 3. Процедурите за подбор се извършват при условията, посочени в чл. 

17, параграф 2 от Регламента и за съответния брой европейски делегирани 

прокурори, одобрен от Европейския главен прокурор, съгласно чл. 13 

параграф 2 от Регламента. 

 

Раздел II 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ДОКУМЕНТИ 

 

Чл. 4 Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 

1. да са действащи съдии, прокурори или следователи; 

2. да са придобили статут на несменяемост; 

3. да имат оценка „много добра“ от последното проведено 

атестиране;  

4. 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; 

5. да са на възраст не повече от 58 години към датата на решението 

за откриване на процедурата за подбор; 

6. да владеят английски език на ниво минимум В2 на Европейската 

езикова рамка. 
Чл. 5 (1) Процедурата за подбор се открива с решение на Прокурорската 

колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по предложение на Главния 

прокурор или 3 (трима) членове на колегията; 

(2) С решението по чл. 5, ал.1 от Правилата се обявява и одобрения 
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от Европейския главен прокурор брой на европейски делегирани 

прокурори; 

Чл. 6 (1) Решението по чл.5 ал.1 от Правилата се публикува незабавно на 

официалната Интернет страница на ВСС (http://www.vss.justice.bg)  

Обявлението съдържа: броя на местата, за които се кандидатства, 

изискванията към кандидатите, необходимите документи, срока и реда за 

подаването им; етапите и критериите, по които се провежда подборът,  

както и кратко описание на задълженията и отговорностите на европейския 

делегиран прокурор съгласно Регламента.  

(2) Съобщение за обявлението за провеждане на процедура за подбор се 

изпраща и по служебните страници на органите на съдебна власт. 

Чл. 7 (1) В 30 дневен срок от  публикуване на обявлението, кандидатите 

подават до Прокурорската колегия на ВСС заявление за участие в 

процедурата за подбор със свободен текст, съдържащо имената, заеманата 

длъжност, телефон и ел.поща за контакт. 

(2) Заявлението, ведно с документите към него се 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. При подаване на заявлението по пощата, определяща е датата на 

получаване на документите в деловодството на Висшия съдебен съвет, гр. 

София, ул.“Екзарх Йосиф“ № 12. При подаване на документите по 

електронен път, всички приложени към заявлението документи следва да 

са в PDF формат. 

(3) Към заявлението се прилагат: 

1. автобиография на английски и на български език, според 

европейския образец. В автобиографията кандидатите следва да 

отбележат опита си в наказателно 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.  

2. актуална кадрова справка; 

3. служебна бележка, удостоверяваща стажа по чл.4, т.4 от 

Правилата; 

4. копие от документи, удостоверяващи владеенето на английски 

език; 

5. мотивационно писмо на български и английски език; 

6. други документи по преценка на кандидата. 

(4) За владеенето на английски език се представят документи, 

удостоверяващи ниво минимум В2 на Европейската езикова рамка. 

(5) В еднодневен срок от постъпване на заявлението, ведно с документите 

http://www.vss.justice.bg/
mailto:vss@vss.justice.bg
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по чл. 7, ал.3 от Правилата, същите се публикуват на официалната 

Интернет страница на ВСС, при спазване на Закона за защита на личните 

данни. 

 

Раздел III 

ЕТАПИ НА ПОДБОР. ДОПУСТИМОСТ 

 

Чл. 8 Подборът на кандидати за назначаване за европейски делегиран 

прокурор се провежда на етапи, както следва: 

 1. допускане по документи на кандидатите; 

 2. изслушване на допуснатите кандидати; 

 3. обявяване на кандидатите. 

Чл. 9 (1) Допускането по документи на кандидатите се извършва от 

Комисия. Комисията се състои от 3 (трима) членове на Прокурорската 

колегия на ВСС, от които един е председател и 2 (двама) редовни членове,  

които се избират чрез жребий при откриване на процедурата за подбор. 
 (2) Комисията извършва проверка на постъпилите заявления с 

приложените документи и допуска до следващия етап в процедурата 

кандидатите, които са представили всички необходими документи и 

отговарят на изискванията по чл. 4, т.1 – т.6 от Правилата. Заявления, 

подадени след срока, посочен в чл. 7, ал. 1 от Правилата не се разглеждат и 

се връщат на заявителя. 

(3)  Комисията оформя решението си в протокол, който се подписва 

от всички членове и изготвя списъци на допуснатите и недопуснати до 

следващия етап, кандидати. 

(4) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се 

публикуват на официалната Интернет страница на ВСС не по-късно от 7 

(седем) дни от изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в 

процедурата. 

(5) В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията 

за недопускането им. В 3 (три) дневен срок от публикуване на списъците, 

недопуснатите кандидати могат да направят писмено възражение пред 

Прокурорската колегия на ВСС. 

(6) В 7 (седем) дневен срок от изтичане на срока по чл. 9, ал.5 от 

Правилата, Прокурорската колегия на ВСС се произнася с решение, с 

което отхвърля възражението или допуска кандидата. Решението на 

Прокурорската колегия е окончателно и се обявява на официалната 

Интернет страница на ВСС. 

(7) При депозиран отказ от участие в процедурата за подбор, 

отказът на кандидата се обявява на официалната Интернет страница на 

ВСС. 

Чл. 10 Датата, мястото и началния час на изслушване на допуснатите 

кандидати се определя с решение на Прокурорската колегия на ВСС,  



4 
 

която не може да бъде по-рано от 14  дни от публикуване на списъците с 

допуснатите и недопуснати кандидати. Решението се публикува на 

официалната Интернет страница на ВСС. 

Чл. 11 Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани за 

осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни 

организации, както и професионалните организации на съдиите, 

прокурорите и следователите, не по-късно от 7 (седем) дни преди 

изслушването, могат да представят на Прокурорската колегия на ВСС 

становища и въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставяни. 

Представените становища и въпроси се публикуват на официалната 

Интернет страница на ВСС в срок до 3 (три) дни след представянето им. 

Анонимни въпроси или становища не се разглеждат. 

 

 

Раздел IV 

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗСЛУШВАНЕ И ОДОБРЕНИЕ 

 

Чл. 12 Кандидатите в процедурата се изслушват от Прокурорската колегия 

на ВСС по азбучен ред. 

Чл. 13 Неявяването на кандидат, независимо от причините, не е основание 

за отлагане на процедурата по изслушване. 

(2) При невъзможност за явяване по обективни причини, 

изслушването се осъществява дистанционно, чрез видеоконферентна 

връзка. В тези случаи, не по-късно от деня, предхождащ обявената дата за 

изслушване, кандидатът подава заявление до Прокурорската колегия на 

ВСС. 

Чл. 14 По време на изслушването, в рамките на 10 минути, кандидатите 

представят кандидатурата си и мотивите за участие в процедурата по 

назначаване като европейски делегиран прокурор, след което членовете на 

Прокурорската колегия на ВСС могат да отправят въпроси към кандидата, 

както и въпроси, постъпили по реда на чл. 11 от Правилата. 

Чл. 15 В рамките на изслушването се прави преценка за уменията и 

качествата на кандидата съобразно следните критерии: 

- практически опит в наказателно 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 
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Европейския съюз, статут и функциониране на Европейската 

прокуратура; 

- високи етични стандарти, почтеност и дисциплинираност; 

- отлични умения за комуникация и работа в екип. 

Чл. 16 След изслушването на кандидатите, всеки участник в процедурата 

за подбор се подлага на отделно гласуване, по азбучен ред. Всеки член на 

Прокурорската колегия на ВСС има право да гласува в подкрепа на повече 

от един кандидат, но не повече от броя на обявените места по чл. 5, ал.2 от 

Правилата. 

Чл. 17 (1) След приключване на гласуването Прокурорската колегия на 

ВСС обявява решението за одобряване на кандидат/ти за европейски 

делегиран/и прокурор/и. Решението на Прокурорската колегия се 

публикува на официалната Интернет страница на Висшия съдебен съвет. 

(2) За одобрени се считат кандидатите, получили най-много гласове, 

до попълване на обявения за подбор брой места. При равен брой гласове, 

за одобрени се считат кандидатите, които имат по-продължителен 

юридически стаж по смисъла на чл. 164 ЗСВ, към датата на решението за 

откриване на процедурата за подбор. 

(3) След извършване на подбора, Прокурорската колегия на ВСС 

уведомява Европейския главен прокурор чрез Министъра на правосъдието, 

за излъчените кандидати. 

(4) В случай на отхвърляне, съгласно чл. 17, параграф 1, изречение 

второ от Регламента, на предложена кандидатура, с решение, 

Прокурорската колегия на ВСС изпраща по реда на чл. 17, ал. 3 от 

Правилата следващия кандидат, получил в подкрепа най-много гласове, 

съгласно проведеното гласуване по чл. 16 от Правилата. 
 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§1. Настоящите правила са приети с решение на Прокурорската колегия на 

Висшия съдебен съвет по Протокол № 45/16.12.2020 г. във връзка с 

правомощията по чл. 30, ал.5, т.19 ЗСВ и влизат в сила от деня на 

приемането им.  Публикуват се на интернет страницата на Висшия съдебен 

съвет. 

 
 

 

 

 

 


