
   

 

  Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

 В  И  С  Ш    С  Ъ  Д  Е  Б  Е  Н    С  Ъ  В  Е  Т 
         

           

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, КОИТО 

ПОСТЪПВАТ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

/приети с решение на пленума на ВСС по протокол № 12/30.05.2019 г./ 

  

Раздел І. 

Общи положения 

 
Чл.1. Настоящите вътрешни правила регламентират администрирането и 

организацията на работата с предложения и сигнали, подадени до Висшия съдебен съвет 

(ВСС) и/или колегиите на ВСС. 

Чл.2. (1) Предложения могат да се отправят към ВСС и/или неговите колегии във 

връзка с осъществяване на функциите им в рамките на тяхната компетентност и за 

усъвършенстване на организацията и дейността им. 

(2) Подаването на сигнали е форма на контрол срещу незаконосъобразни или 

нецелесъобразни действия или бездействия с които се засягат държавни или обществени 

интереси, права или законни интереси на други лица. 

Чл.3. (1) Податели на предложения и сигнали могат да бъдат граждани, 

омбудсманът, държавни органи, органи на местното самоуправление и организации. 

(2) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни. Те могат да 

бъдат подавани лично или чрез представител по закон или пълномощие, по пощата, по 

факс, по електронна поща или чрез куриер. 

(3) По своя преценка представляващия ВСС и/или КПЕ към съответната колегия на 

ВСС могат лично да приемат и изслушват податели на предложения и сигнали. 

Чл.4. (1) Анонимните предложения и сигнали не се разглеждат. За анонимни се 

считат предложения и сигнали , които не са подписани (с изключение на получените по 

електронната поща), както и тези, в които не са посочени следните данни: 

1. имена и актуален адрес за кореспонденция – за податели физически лица, които 

подават предложение или сигнал от свое име или в качеството им на представители по 

закон или по пълномощие; 

2. наименование и адрес - за податели, които са държавни органи и органи на 

местното самоуправление; 

3. наименование, седалище и актуален адрес на управление – за податели, които са 

организации; 

(2) Предложения и сигнали, за които се установи, че не произлизат от лицето, 

посочено като техен автор, също се приемат за анонимни. 

Чл.5. (1) Не се извършва проверка по предложения и сигнали, по които вече има 

взето решение, освен ако се основават на нови факти и обстоятелства, както и по сигнали 

за нарушения, извършени преди повече от две години, считано от датата на подаване на 

сигнала в деловодството на ВСС. 

(2) Предложения и сигнали от граждани, които са нечетливи или смислово 

неразбираеми, не се разглеждат. 
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Раздел ІІ. 

Регистриране и организация на работата с предложенията и сигналите 

 

Чл.6. (1) Постъпилите във ВСС предложения и сигнали се регистрират в деня на 

получаването им в деловодната система на ВСС, след което се насочват с резолюция на 

главния секретар на ВСС към началник отдел „Правно обслужване и нормативна дейност“ 

(ПОНД) в дирекция „Правна“ на ВСС. 

(2) Всички следващи документи и резолюции по повод на съответната преписка се 

завеждат под същия входящ номер. 

(3) Предложения и сигнали, засягащи дейността на друго структурно звено на 

АВСС се пренасочват с резолюция на главния секретар и към него, с оглед извършване на 

неотложни действия. 

(4) Предложения и сигнали, написани на език различен от българския се 

предоставят за превод на дирекция „Международна дейност” в АВСС. 

Чл.7. Началник отдел „ПОНД“ в дирекция „Правна“ извършва разпределение на 

постъпилите предложения и сигнали на експертите от отдела, което се отразява в 

деловодната система на ВСС от технически сътрудник на дирекцията.  

Чл.8. Във връзка с организацията на работата по постъпилите предложения и 

сигнали, експертите от отдел „ПОНД“ анализират получените предложения и сигнали, с 

оглед установяване на относимостта им към компетентността на ВСС и неговите колегии и 

изготвят проекти на решения. 

 

РАЗДЕЛ III 

Разглеждане на постъпилите предложения и сигнали.  

 

Чл. 9. (1) Разглеждането и вземането на решение по постъпилите във ВСС  

предложения и сигнали се извършва в срокове, които започват да текат от деня на 

регистрацията им в деловодната система на ВСС, както следва: 

 1. за предложенията - до два месеца, с възможност срокът да бъде продължен, като 

общият срок не може да надхвърля шест месеца; 

 2. за сигналите - до два месеца, с възможност срокът да бъде продължен, като 

общият срок не може да надхвърля три месеца. 

Чл. 10. Експертът, на когото е възложена с резолюция на началник отдела 

проверката, извършва предварително проучване, с оглед: идентифициране на подателя 

/проверка за анонимност/, проверка за наличие на предходни сигнали с идентично 

съдържание от същия подател на които вече е отговаряно, проверка за компетентност, 

наличие на други  структурни звена към които е насочен сигнала и др., както и правен 

анализ на поставените в предложението или сигнала въпроси. 

Чл. 11. (1)  Проверките приключват с проект на решение, в което се отразяват 

твърденията на подателя и предмета на предложението или сигнала и предложение за 

решение. 

(2) Проектът на решение и последващото администриране на сигналите се 

обуславят от съдържащите се в тях твърдения, като: 

 1. такива, които са подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се 

разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови 

факти и обстоятелства. Те се прилагат към дело и се архивират. Обработват се под индекс 

1; 

 2. такива, които са от компетентността на Инспектората към ВСС (ИВСС) се 

препращат към него. Обработват се под индекс 2; 

 3. такива, които са от компетентността на други органи, се препращат към тях, 

освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. Обработват се под индекс 3;  

 4. такива, които са срещу постановени съдебни/прокурорски актове, 

включително подлежащи на инстанционен контрол, като произнасянето по тях би 
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представлявало правораздавателна дейност. Обработват под индекс 4, като 

жалбоподателите се уведомяват, че поставените в сигнала въпроси са извън правомощията 

на ВСС. 

 5. такива, които са от компетентността на КПЕ към съответната колегия на 

ВСС и следва да бъдат внесени за разглеждане от нея. Обработват се под индекс 5. 

           Чл. 12. Проектът на решение се утвърждава от началник отдел „ПОНД” в дирекция 

„Правна” или се връща на съответния експерт с конкретни указания. 

           Чл. 13. (1) След утвърждаване проекта на решение: 

 1. в случаите по чл.11, ал.2, т.1 предложението или сигналът се прилага към 

дело и се архивира от съответния технически сътрудник в АВСС; 

 2. в случаите по чл.11, ал.2, т.2 и 3 утвърденият проект на решение се насочва с 

резолюция на главния секретар на ВСС към техническите сътрудници в дирекция „Правна” 

за изготвяне на писмо до компетентния орган и до подателя на предложението или 

сигнала, което се подписва от главния секретар на ВСС. 

 3. в случаите по чл.11, ал.2, т.4 утвърденият проект на решение се насочва с 

резолюция на главния секретар на ВСС към техническите сътрудници в дирекция „Правна”  

за изготвяне на писмо до подателя на предложението или сигнала, което се подписва от 

главния секретар на ВСС. 

 4. в случаите по чл.11, ал.2, т.5 утвърденият проект на решение по предложение 

или сигнал, които са от компетентността на КПЕ към съответната колегия /сигнали във 

връзка с изготвянето на становища за нравствените качества на кандидатите за заемане на 

длъжности в органите на съдебната власт, сигнали за несъвместимост, сигнали, съдържащи 

данни за нарушения на етични правила и норми/, се предоставя на председателя на 

съответната КПЕ за запознаване и преценка за включване в дневен ред за заседание на 

съответната КПЕ.     

                    (2) При необходимост свързана с правилната квалификация на предложението 

или сигнала по чл.11, ал.2, т.2, т.3 и т.4, предложението или сигналът се докладват на 

съответната КПЕ с изрично отбелязване на основанието за това. 

                    

Чл.14. (1) След приключване на работата по предложенията и сигналите, 

преписките се прилагат към дело. 

           (2) Оригинали на документи, приложени към предложенията и сигналите, или 

предоставени в хода на извършените проверки, се връщат на предоставилите ги лица. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящите Вътрешни правила за организация на работата с предложенията и 

сигналите, които постъпват във ВСС се издават на основание чл.39, ал.2 от Правилника за 

организация на дейността на ВСС и на неговата администрация. 

§ 2. Настоящите 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. 

§ 3. Настоящите правила влизат в сила от датата на тяхното приемане от пленума на 

ВСС. 

 

 

 


