
1 
 

СПРАВКА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ  

на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията в съдилищата 

 

№ 

Организация/потребител/вкл. 

начин на получаване на 

предложението 

Бележки и предложения приети/неприети Мотиви 

 

1.  

 

 

 

 

 

Административен ръководител 

– председател на 

Административен съд – 

Добрич. Становището е 

получено по електронна поща 

на 28.07.2020 г. и е заведено с 

рег. индекс ВСС-

2438/29.07.2020 г.  

 

 

Изразено е становище в подкрепа на 

направените от Председателя на 

Върховния административен съд г-н 

Георги Чолаков. Няма искания за 

допълнения или изменения.  

 

 

 

Приема се  

 

 

 

2.  

 

 

 

  

 

Административен ръководител 

– председател на Окръжен съд 

– Хасково. Становището е 

получено по пощата и е 

заведено с рег. индекс ВСС-

2438/12.08.2020 г. 

 

Не е изразено становище по отношение 

на предложенията, които касаят 

дейността на административните 

съдилища.  

Намира за основателно направеното 

предложение за унифициране на 

работата по заявленията за достъп до 

обществена информация и 

възприемането на модел, при който 

номерът на поставеното решение за 

достъп бъде идентичен с входящия 

номер на самото заявление.  

Посочено е, че е ненужно и 

същевременно излишно обременяващо 

деловодната работа, създаването на 

книги за входящи и изходящи молби за 

правна помощ и други правни 

инструменти за международно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към настоящия момент липсва 

регламентация на деловодното отразяване 

на правни инструменти за международно 

сътрудничество по наказателни дела 

съобразно Закона за екстрадицията и 

Европейската заповед за арест, Закона за 
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сътрудничество по наказателни дела. 

Въпреки че образуваните въз основа на 

исканията за оказване на правна помощ 

дела имат своята специфика, това само 

по себе си не оправдава създаването на 

поредния вид деловодни книги, ако те 

няма да бъдат използвани за улеснение 

на международния обмен или 

правораздавателния процес. 

Допълнителен аргумент е, че ЕИСС не 

предвижда воденето на такива книги /т.е. 

не генерира автоматично такива/, което 

означава, че същите ще трябва да бъдат 

изработени единствено на хартиен 

носител.  

Извън становището по конкретните 

предложения в проекта на ПАС е 

посочено, че водените в съдилищата 

книги по чл. 235, ал. 5 от ГПК /бел. 

регистър по чл. 39, ал. 1, т. 10 от ПАС/ 

също нямат предполагаемата от закона 

практическа полза, а воденето им е 

свързано със създаването на огромен 

документален обем.  

Промяната в задълженията на съдебните 

секретари не съответства на „идеите“ в 

новия деловоден продукт /ЕИСС/. 

 

 

  

Европейската заповед за разследване, 

Закона за признаване, изпълнение и 

изпращане на актове за налагане на мерки за 

процесуална принуда, различни от мерките, 

изискващи задържане, Закона за признаване, 

изпълнение и постановяване на актове за 

обезпечаване на имущество, Закона за 

признаване, изпълнение и изпращане на 

решения за конфискация или отнемане и 

решения за налагане на финансови санкции,  

Закона  за признаване, изпълнение и 

изпращане на съдебни решения и решения 

за пробация с оглед упражняване на надзор 

върху пробационните мерки и 

алтернативните санкции, Закона за 

Европейската заповед за защита, Закон за 

признаване, изпълнение и изпращане на 

съдебни решения предвиждащи наказание 

лишаване от свобода или мерки 

предвиждащи лишаване от свобода. 

Самостоятелното деловодно отразяване е 

необходимо с оглед спецификата на 

правните инструменти за международно 

сътрудничество по наказателни дела, които 

все по-често се прилагат от съдиите с оглед 

на свободното движение на стоки и хора в 

рамките на ЕС и света. 

Предложените изменения в ПАС ще 

намерят отражение в ЕИИС, доколкото 

съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от сключения 

договор по проект „Създаване на модел за 

оптимизация на съдебната карта на 

българските съдилища и прокуратури и 

разработване на Единна информационна 

система на съдилищата“ изпълнителят се 

задължава в рамките на гаранционния срок 
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да извършва техническа поддръжка на 

пълната функционалност на ЕИСС, като 

гаранционната поддръжка включва и 

адаптиране на ЕИСС съгласно промените в 

законодателството вътрешните актове на 

ВСС и разработване на нови 

функционалности във връзка с промени в 

законодателството в размер до 24 

човекомесеца. 

Предложението за отпадане на водените в 

съдилищата книги по чл. 235, ал. 5 от ГПК е 

извън предмета на изработения проект на 

Правилник за изменение и допълнение на 

ПАС. 

 

 

3.  

 

Зам. административен 

ръководител – Зам. 

председател на Районен съд – 

Пазарджик. Предложението е 

получено съответно по 

електронна и по обикновена 

поща. Заведено е с рег. индекс 

ВСС-2438/19.08.2020 г. и рег. 

индекс ВСС-2438/24.08.2020 г.  

 

Правят се следните предложения: 

- Промени в глава двадесет и втора 

„Атестиране и повишаване в ранг“ на 

ПАС в съответствие с чл. 349, ал. 3 от 

ЗСВ /изм. ДВ, бр. 29 от 2019 г./ и 

изготвяне на нова Методика за 

атестиране на съдебните служители; 

- Промяна на чл. 136 от ПАС наложена 

от създаването на чл. 340а от ЗСВ /нов., 

ДВ, бр. 49 от 2018 г./ 

 

Не се приема  

 

В становището са формулирани 

предложения за нови изменения на 

подзаконовия нормативен акт, които са 

извън предмета на изработения проект на 

Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за администрацията в 

съдилищата. Редът, съгласно Вътрешните 

правила за изработване на нормативни 

актове във ВСС и оценка на въздействието 

им, предвижда стартиране на нова 

процедура по ЗНА, включваща 

предварителна оценка на въздействието, 

икономическа обосновка, провеждане на 

обществени консултации, изработването на 

проект на нормативния акт и мотивиран 

доклад към него и пр. 

 

 

4.  

 

Административен ръководител 

– председател на Окръжен съд 

 

Допълнението на чл. 10, ал. 1, т. 3 от 

ПАС е необходимо, поради липсваща до 

 

Приема се по 

принцип 

 

Чл. 39 от ПАС не прави диференциация на 

видовете регистри, които се водят в 
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– Пловдив /обобщено 

становище на съдиите и 

съдебните служители от 

Окръжен съд – Пловдив, 

изготвено от зам. председател 

на съда/. Становището е 

получено по пощата и е 

заведено с рег. индекс ВСС-

2438/21.08.2020 г.  

момент правна регламентация в сега 

действащия текст, свързан със 

задължението на административния 

секретар на съда да събира обработва и 

съхранява, както кадровите досието на 

служителите, така и копия от 

документите, съдържащи се в кадровото 

дело на съдиите във ВСС. 

Разпоредбата на чл. 39, ал. 1 и 

създаването на нов чл. 53а въвеждат 

воденето на нова деловодна книга - 

такава по чл. 277, ал. 3 ЗИНЗС, свързана 

с разпоредбата на чл. 276, ал.1 от ЗИНЗС. 

Доколкото компетентен да се произнесе 

в производство по реда на Глава VI от 

ЗИНЗС е административният съд по 

местоизпълнение на наказанието или 

задържането под стража се предлага е 

посочено, че създаването на такава нова 

деловодна книга във всички съдилища не 

е необходимо. Удачно би било в 

предложената редакция на разпоредбите 

на чл. 39 ал. 1 и чл.53а да се уточни, че 

същите се отнасят до административните 

съдилища.  

Подкрепят се допълненията в чл. 55, ал. 1 

от ПАС, които са в съответствие с 

разпоредбата на чл. 64 ЗСВ, както и 

промяната в чл. 78 от ПАС. 

Като удачни са посочени предложенията 

за допълване на ал. 1 на чл. 39 и 

създаването на нов чл. 53б, доколкото 

сега действащия ПАС не съдържа 

регламентация отговаряща на 

специфичните производства, които се 

образуват в съответните съдилища по 

 деловодствата на общите, 

административните и специализираните 

наказателни съдилища. 
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реда на международното правно 

сътрудничество.  

Допълненията в чл. 15 и чл. 16 са пряко 

свързани със задълженията на 

административните ръководители на 

съдилища като администратори на лични 

данни, с оглед промените в Закона за 

защита на личните данни.Изрично 

регламенираната възможност служител 

от общата или специализираната 

администрация, по преценка на 

съответния административен 

ръководител, да бъде натоварен да 

изпълнява и задълженията на 

длъжностно лице по защита на данни е 

необходима и ще подобри организацията 

на работата в съдилищата. 

 

 

5.  

 

Административен ръководител 

– председател на Окръжен съд 

– Благоевград. Становището е 

получено по пощата и е 

заведено с рег. индекс ВСС-

2438/27.08.2020 г.  

 

Правят се следните предложения: 

- в чл. 23 новосъздадената точка 11 - да 

се публикуват протоколите от открити 

съдебни заседания на интернет 

страницата на съда в предвидените от 

закона случаи, като се допълни тези 

които финализират делото или 

препятстват неговото продължаване 

/прекратяване,спиране на делото/. 

 

- В Чл. 506. Регистърът на съдебните 

решения по чл. 235, ал. 5 ГПК осигурява 

публичност и право на достъп на всеки 

до съдебните решения при спазване 

изискванията на чл. 64 ЗСВ. Регистърът 

се води само в електронна форма в ЕИСС 

от последователното подреждане на 

 

Приема се 

частично 

 

- Новата т. 11 следва да придобие следната 

редакция: 

„11. организира публикуването на 

протоколите от открити съдебни заседания и 

актовете по чл. 64 от Закона за съдебната 

власт, на страницата на съда в интернет в 

предвидените от закона случаи." 

 

- В становището са формулирани 

предложения за нови изменения на 

подзаконовия нормативен акт, които са 

извън предмета на изработения проект на 

Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за администрацията в 

съдилищата. Редът, съгласно Вътрешните 

правила за изработване на нормативни 

актове във ВСС и оценка на въздействието 
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съдебните решения, където се отразява и 

датата на обявяване на решението / да не 

се води на хартиен носител/ 

- Съобразно чл. 80, ал. 2 от ПАС 

наличието на код, обозначаващ характера 

на делото, предполага отделна 

номерация за първоинстанционните и 

второинстанционните дела, за да 

съществува поредност и 

последователност в номерацията. 

Приложените към Правилника шаблони  

/Приложение № 1 към чл. 43, ал. 2 от 

Правилника/ съдържат колони с 

различни видове данни за 

първоинстанционните и въззивните дела 

и задължават съдилищата да водят 

отделни описни книги за тях. Това 

означава, че ако се приеме обща 

номерация за първоинстанционните и 

въззивните дела в описните книги няма 

да съществува поредност, ще има 

прескочени номера на дела, което 

допълнително ще създава неудобства в 

работата на деловодството.  

 

 

им, предвижда стартиране на нова 

процедура по ЗНА, включваща 

предварителна оценка на въздействието, 

икономическа обосновка, провеждане на 

обществени консултации, изработването на 

проект на нормативния акт и мотивиран 

доклад към него и пр.  

Отделно от изложеното с решение на 

Комисията по правни въпроси към Пленума 

на ВСС по протокол № 12/08.06.2020 г. е 

сформирана работна група за преценка на 

необходимостта от промени в Наредба № 4 

от 16.03.2016 г. за воденето, съхраняването 

и достъпа до регистъра на актовете на 

съдилищата.  

 

 

 

 


