
       
 

                                                                          

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА  

КОМИСИИТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА В  

ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

Приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 

4/03.02.2011 г., изменени с решени на ВСС по  протокол № 15/27.04.2011 г.  
 

 1. Комисиите по професионална етика към органите на съдебната власт 

са помощни органи на Постоянната комисия „Професионална етика и 

превенция на корупцията” на Висшия съдебен съвет. 

 2. Комисии по професионална етика се създават към всички органи на 

съдебната власт с числен състав над 6 магистрати. 

 3. В тези от органите на съдебната власт, в които не могат  да бъдат 

създадени подобни комисии, техните функции се изпълняват  от комисиите 

по професионална етика в по-горестоящия орган на съдебната власт. 

 4. (Изм. с решение на ВСС по пр.15/27.04.2011 г.) Съставът на 

комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт е  най-

малко от трима редовни и един резервен член.  

 5. Персоналният състав на всяка комисия по професионална етика се 

определя от общото събрание на съответния орган на съдебната власт, като 

решението се взема с явно гласуване и обикновено мнозинство. 

Административни ръководители не могат да бъдат членове на комисията по 

професионална етика.  

 За членове на комисиите по професионална етика не могат да се 

избират магистрати, които изтърпяват наложено им дисциплинарно 

наказание или срещу тях има висящо дисциплинарно производство. 

 6. Непосредствено след избора членовете на комисиите по 

професионална етика си избират председател. 

 7. (Изм. с решение на ВСС по пр.15/27.04.2011 г.) Мандатът на 

членовете на комисията по професионална етика е 4 години, без право на 

втори последователен мандат.    

 8. Когато член на комисията  по професионална етика напусне 

съответния орган на съдебната власт, до един месец, мястото му се попълва 

чрез нов избор.  

 9. Комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт 

изготвят и съответно представят в Комисия „Професионална етика и 

превенция на корупцията” на ВСС становище относно притежаваните 

нравствени качества на кандидатите в конкурсите за  заемане на длъжност в 

органите на съдебната власт. При събирането на информация за становището 

си и при необходимост, комисиите могат да си взаимодействат с компетентни  

по смисъла  на закона   органи и  институции. 
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 10. Когато сигналът е срещу административен ръководител, 

проверката се извършва от Комисията по професионална етика към по-

горестоящия орган на съдебната власт. Комисията по професионална етика 

към по-горестоящия орган на съдебната власт извършва проверка и се 

произнася със становище и в случаите, когато  поради отвод на член или на 

членове на  компетентната комисия, същата не може да се произнесе, както и 

когато сигналът е срещу член на тази комисия. 

 11. Отводът на член или членове на комисията по професионална етика 

от участие по конкретен случай се мотивира, като мотивите се отразяват в 

протокола. 

 12. Комисиите по професионална етика  в органите на съдебната власт 

извършват проверки за наличие на поведение, противоречащо на правилата 

за професионална етика и предоставят резултатите от проверката на 

съответния административен ръководител или на Комисия „Професионална 

етика и превенция на корупцията” на ВСС. Срокът за произнасяне на 

комисиите не следва да бъде по-дълъг от 30 дни.  

 13. Основанията за извършване на проверки от комисиите за 

професионална етика в органите на съдебната власт са: 

 а) публикации в медиите, съдържащи данни за неетично поведение на 

магистрати. В тези случаи комисиите могат да започнат проверката по реда 

на самосезирането; 

 б) сигнали на граждани или юридически лица до административния 

ръководител, в това число и анонимни, стига да съдържат конкретни факти и 

обстоятелства, които обективно могат да бъдат проверени; 

 в) при възлагане на проверката от страна на административния 

ръководител; 

 г) при възлагане на проверка от Комисия „Професионална етика и 

превенция на корупцията” на ВСС или изпращане на материали, които  могат 

да послужат като основание за образуване на проверка; 

 д) в случаите на образувани дисциплинарни производства за нарушения  

на правилата за етично поведение или  накърняване престижа на съдебната 

власт. 

 14. Административните ръководители не могат да препращат сигнали 

от граждани или юридически лица, отправени до тях или да възлагат 

проверка на етичните комисии по въпроси извън приложното  поле на 

Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 

 15. Основанията за образуване на проверки от комисиите по 

професионална етика се завеждат в деловодството на съответния орган на 

съдебната власт. 

Комисиите по професионална етика към органите на съдебната власт 

поддържат свой регистър и архив за постъпилите и разгледани сигнали, за 

резултатите от проверките по тях и за издадените становища. 

Административният ръководител на съответния орган на съдебната 

власт определя служител от деловодството, който осъществява цялата 
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дейност по формиране, обработка и съхраняване на преписките на 

комисиите. 

 Материалите от извършената проверка се съхраняват за срок от пет 

години. 

 16. При извършване на проверките комисиите по професионална етика 

в органите на съдебната власт могат да събират допълнителна информация от 

компетентните органи и институции, да вземат писмени обяснения от 

участниците в случая, както и да изслушват авторите на сигналите или  

магистратите, срещу които се води проверката. 

 17. За резултата от проверката комисията по професионална етика 

уведомява авторът на сигнала и магистрата срещу когото е водена 

проверката. 

 18.  Когато възникналият конфликт е между членове от състава на 

различни органи на съдебната власт или на различни по степен на йеархия 

органи, комисиите по професионална  етика към тези органи могат да си 

взаимодействат, като при необходимост провеждат съвместно заседание, на 

което изслушват магистратите, участници в конфликта и изразяват съвместно 

становище, или отправят препоръки с цел неутрализиране и решаване по най-

добър начин възникналия конфликт. 

 19. Когато магистрат е допуснал нарушение на Правилата за етично 

поведение и по преценка на комисията по професионална етика към 

съответния орган на съдебната власт за това нарушение следва да се наложи 

дисциплинарно наказание по т. 3 – 6 на ал.1 от чл. 308 от ЗСВ, се уведомява 

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на  ВСС. 

 20. Висшият съдебен съвет препоръчва на комисиите по професионална 

етика по места да приемат свои вътрешни правила за работа, в които 

детайлно и с оглед  спецификата на органа на съдебна власт, към който са 

създадени,  да уредят реда за образуване, движение и съхраняване на 

преписките, начина на извършване на проверките, и реда за вземане на 

решения и изразяване на становища.  

 21. Преходни разпоредби: 

 а) В изпълнение на § 125 от ПЗРЗИДЗСВ общите събрания за избор на 

членове на  комисии по професионална етика в органите на съдебната власт 

следва да се проведат в срок до 4 април 2011 г.  

 б) Не съществува пречка да бъдат преизбрани комисиите  в  

досегашните им състави. 

 в) Протоколите от проведените общи събрания с имената на избраните 

членове на комисиите по професионална етика и излъченият председател да 

се изпратят в срок до 3 дни във Висшия съдебен съвет – Комисия 

„Професионална етика и превенция на корупцията”.  

  

  

 


