
ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ДОБРИЧКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД 

 
1. Тези правила уреждат дейността на Комисията за професионална 

етика при Окръжен съд – гр. Добрич, наричана за краткост „Комисията”, 
при съобразяване с нормите на Кодекса за етично поведение на 
българските магистрати. 
 2. Съставът на Комисията е от трима редовни и един резервен член, 
определени от общото събрание на съдиите от Добричкия окръжен съд. 
Членове на Комисията не могат да бъдат административните ръководители 
и съдии, които изтърпяват наложено им дисциплинарно наказание или 
против които има образувано неприключило дисциплинарно производство. 
Непосредствено след избора си, членовете на Комисията избират нейн 
председател. 
 3. Мандатът на членовете на комисията по професионална етика е 3 
години, с право за преизбиране за втори мандат. При напускане на член на 
състава на Комисията, мястото му се попълва чрез нов избор до един 
месец. 
 4. Отводът на член или членове на Комисията от участие по 
конкретен случай се мотивира, като мотивите се отразяват в протокола от 
проведеното заседание. 

5. Комисията осъществява предоставените и с Кодекса правомощия 
чрез заседания, на които присъстват всички нейни членове. Заседанията 
могат да бъдат открити или закрити. 
 6. Заседанията се провеждат по повод изразяване становище относно 
притежаваните нравствени качества на магистрат и при изпълнение на 
решение на ВСС, свързано с нейната дейност. Комисията може да 
взаимодейства и да участва в съвместни заседания с комисиите по 
професионална етика при други органи на съдебната власт в случай на 
конфликти между магистрати от различни органи на съдебната власт, 
включително различни по степен на йерархия органи. 
 7. Свикването на заседание на Комисията се осъществява по искане 
на всеки един от нейните членове, като се определят датата и часа на 
провеждане на заседанието. За всяка заседание се съставя отделен 
протокол. 
 8. Протоколът се подписва от всички членове на Комисията, като 
препис от решенията и, касаещи съдии от ДОС, се връчват лично на 
магистрата, на административния ръководител на ДОС и при 
необходимост – на ВСС. 
 9. Решенията на Комисията се вземат след тайно съвещание, с 
мнозинство при явно гласуване, като несъгласният с решението член на 
състава изразява становището си чрез особено мнение. Изключение от 
правилото се допуска, когато поради отвод на член или членове на състава, 



Комисията не може да се произнесе, както и когато сигналът е насочен 
срещу член на Комисията. В този случай Комисията се произнася със 
становище. 
 10. Основанията за образуване на проверки от Комисията се 
завеждат в деловодството на ДОС. Комисията поддържа свой регистър и 
архив за постъпилите и разгледани сигнали, за резултатите от проверките 
по тях, за взетите решения и за издадените становища. Материалите от 
извършените проверки се съхраняват за срок от пет години, като 
административният ръководител на ДОС определя служител от 
деловодството, който осъществява цялата дейност по формиране, 
обработка и съхраняване на преписките на Комисията. 
 11. Комисията изготвя и представя 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, Комисията може да взаимодейства с 
компетентни, по смисъла на закона, органи и институции. 
 12. Комисията извършва проверка по отношение на съдии от ДОС и 
по отношение на административни ръководители на съдилища от съдебния 
район на ДОС за наличие на поведение, противоречащо на правилата за 
професионална етика и предоставя резултатите от проверката на 
административния ръководител на ДОС или на комисия „Професионална 
етика и превенция на корупцията” на ВСС. Срокът на произнасяне на 
Комисията не надвишава 30 дни. 
 13. Основанията за извършване на проверка от Комисията са: 
          А) публикации в медиите, съдържащи данни за неетично поведение 
на съдии от ДОС, като в този случай Комисията може да се самосезира за 
започването на проверка;  
 Б) сигнали на граждани или юридически лица до административния 
ръководител на ДОС, включително анонимни, ако съдържат конкретни 
факти и обстоятелства, които обективно да могат да бъдат проверени; 
 В) при възлагане на проверка от страна на административния 
ръководител на ДОС; 
 Г) при възлагане на проверка от страна на комисия „Професионална 
етика и превенция на корупцията” на ВСС или изпращане на материали, 
които 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. Административният ръководител не може да препраща сигнали 
от граждани или юридически лица, отправени до него, или да възлага на 
Комисията проверка по въпроси извън приложното поле на Кодекса за 
етично поведение на българските магистрати. 



 15. Когато се разглежда поведението на съдия от ДОС или 
административен ръководител на съдилища от съдебния район на ДОС, 
същите задължително се уведомяват за насроченото заседание на 
Комисията с покана за присъствие. В този случай Комисията запознава 
съдията с конкретното основание за разглеждане на поведението му, като 
му предоставя възможност да изрази становище и да представи 
доказателства. 
 16. При извършване на проверка Комисията може да събира 
допълнителна информация от компетентните органи и институции, да 
взема писмени обяснения от участниците в случая, включително да 
изслуша авторите на сигналите. Административният ръководите на ДОС е 
задължен, при поискване от Комисията, да и предостави в писмен вид 
преди насроченото заседание исканата информация, когато същата е 
свързана с предмета на проверката. 
 17. За резултата от проверката Комисията уведомява автора на 
сигнала и съдията, срещу когото последната е водена. 
 18. Когато Комисията установи, че съдия е допуснал нарушение на 
Правилата за етично поведение и че за това нарушение следва да му бъде 
наложено дисциплинарно наказание по т.т. 3 – 6 на чл. 308 ал. 1 от ЗСВ, 
уведомява комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на 
ВСС. 
 19. Настоящите правила са създадени в съответствие с Правилата за 
организацията и дейността на Комисиите по професионална етика в 
органите на съдебната власт, приети от ВСС с решение по протокол № 4/ 
03. 02. 2011г. 
 20 Настоящите правила са приети единодушно от Комисията с 
решение № 1/ 22. 06. 2011г. 
  


