
ПРАВИЛА 

ЗА ВОДЕНЕ ОТ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО 

чл.195а, ал. 1 ЗСВ 

/изменение с решение на СК по Протокол №36 от 20.10.2020г./ 

Раздел I 
Общи разпоредби 

 

Чл. 1. Настоящите правила определят вида и съдържанието на 
Централния публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 ЗСВ, 
воден от Съдийската колегия на ВСС, начина на попълването му, на 
подаване на декларациите и тяхното съхранение, както и сроковете за 
публикуване на постъпилата информация. 

Чл. 2. Централният публичен регистър дава информация за 
състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване, 
както и възможност да се проследят хронологично промените в 
декларираните обстоятелства. 

Чл. 3. /изм. с решение на СК по Протокол № 36/20.10.2020г./ В 
Централния публичен регистър се въвеждат данни от декларациите на 
всички лица - съдии и членове на Съдийската колегия на ВСС, подадени 
в изпълнение на изискванията на чл. 195а, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ ЗСВ. 

Чл. 4. Регистърът се поддържа от администрацията на ВСС. 
Информацията в него се въвежда и актуализира от служители, 
определени със заповед на главния секретар. 

Раздел II 
Място на подаване на декларация по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ и 

обстоятелства, подлежащи на вписване 



 

Чл. 5. Вписването в регистъра се извършва въз основа на 
декларация, която се подава по образец, утвърден с решение на Пленума 
на ВСС - приложение № 1. 

Чл. 6. /1/ Декларациите по чл. 195а, ал. 1 ЗСВ от съдии и членове 
на Съдийската колегия на ВСС се подават до Съдийската колегия на 
ВСС. 

/2/ Декларациите се подават лично в деловодството на ВСС или 
по пощата, на хартиен и технически носител /CD/. 

 
Чл.7. В Централния публичен регистър се вписва следната 

информация: 
1. пореден номер и дата на вписване на декларацията в регистъра; 
2. входящ № и дата на подаване на декларацията; 
3. подател на декларацията - трите имена; 
4. месторабота; 
5. длъжност; 
6. дата на встъпване в длъжност; 
7. решение на Съдийската колегия по внесено мотивирано 

заключение на Комисия по професионална етика към Съдийската 
колегия при констатирана несъвместимост; 

8. промяна на декларирани обстоятелства, вид на промяната и 
входящ № на декларация за коригиране на декларирани обстоятелства; 

9. забележки. 

Раздел Ш 
Ред за водене на регистъра 

 
Чл. 8. /1/ Подадените декларации получават входящ № в 

деловодството на ВСС в деня на постъпването им. 
/2/ Първоначално подадената декларация получава пореден номер 

и индекс 1 към него, а всяка последваща подадена декларация от същото 
лице за нови обстоятелства получава същия пореден номер и последващ 
цифров индекс. 



/3/ /изм. с решение на СК по Протокол № 36/20.10.2020г./ Данните от 
декларациите се вписват в регистъра и се въвеждат в електронното му 
копие в 7 - дневен срок от постъпването. 

Чл. 9. /1/ Централният публичен регистър се води върху хартиен 
носител и в електронна база данни /електронно копие/. 

/2/ Регистърът се води като книга по образец - приложение №2 и 
съдържаща данните по чл. 7, за всяка подадена декларация. 
Декларациите, след вписване на съдържанието им в регистъра, се 
съхраняват в кадровите дела на съдиите и на членовете на Съдийската 
колегия на ВСС. 

/3/ Електронното копие на регистъра /електронна база данни/ 
съдържа освен данните по чл. 7, и препратка /линк/ към сканираната 
декларация. Публикуването им се извършва в съответствие със Закона 
за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната 
информация. 

/4/ При несъответствие между записа на хартиен носител и 
данните, въведени в електронната база, действие поражда записа, който 
е воден на хартия. 

Чл. 10. Електронното копие на регистъра е публично достъпно на 
интернет страницата на Висшия съдебен съвет.  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Правилата са приети с решение по протокол № 21/25.10.2016г. от 
заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, изменение с 
решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 36 от 
20.10.2020 г. 
§ 2. Правилата се публикуват на интернет страницата на Висшия 
съдебен съвет. 
§ 3. /нов, приет с решение на СК по Протокол № 36/20.10.2020г./ Задължените лица по 
чл. 3 от настоящите правила следва в срок до 31.12.2020 г. да подадат 
декларация по чл. 195а от ЗСВ, съобразно новия утвърден образец. 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 195а, ал. 1 от Закона за съдебната власт 

 

Долуподписаният/ната ……………………………………………………., 

      (трите имена) 

на длъжност: ………………………………………………………………… 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

Извършвам дейност/Членувам в следните организации и общества, вкл. 

тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с 

нестопанска цел, граждански дружества или обединения, извън тези по 

чл.217, ал. 1 от Закона за съдебната власт: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Дата: ………………..           Декларатор: 

………………… 

          

 (подпис) 



1 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

Пореден № н 
дата на 
вписване 
в 
регистъра 

Вх.№и дата па 

подаване 

декларация в 

СК на ВСС 

Подател на декларация 
/име, презиме, 
фамилия/ 

Месторабота Длъжност Дата на 
встъпване 
в 
длъжност 

Промяна на 

декларирани 

обстоятелства - 

вх. Л* на 

декларация за 

коригиране в СК 

на ВСС и внд на 
HDOMHHHTH 

Лннк/ 
препратка 
към 
декларация 

Забележки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 


