
1000 София, 
ул. "Екзарх Йосиф" 12 

Изх. ВСС-7562/202~ 
Дата: ...... 2 . .1 .. ::Ш:: .. J21 

РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Администрация: тел.: 02/930 49 57; факс: 02/980 76 32 

до 

·АДВ. АДЕЛА КА ЧАУНОВА 

ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРАВНА 

ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ 

ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ 

У Л. ,,ВРЪБНИЦА" № 7 
ЕТ.4 

ГР. СОФИЯ 1504 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КА ЧАУНОВА, 

В изпълнение на решение на Комисия по професионална етика към 

Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 19/06.10.2020 г. и във връзка с 
преписка № ВСС-7562, образувана по Ваш сигнал от 27.07.2020 г., в който 

отправяте искане за извършване на проверка относно описано от Вас 

разпространение на материали по досъдебно производство от страна на 

прокуратурата и отправено искане за налагане на дисциплинарни наказания в 

случай на установени нарушения, Ви уведомяваме следното: 

Висшият съдебен съвет (ВСС) не е правораздавателен орган.- Той е 

орган на съдебната власт, който представлява съдебната власт, определя 
състава и организацията на работата на съдилищата, прокуратурJ1те и 
следствените органи и обезпечава финансово и технически тяхната дейност, 

без да се намесва в осъществяването на праворазд~ателната дейност. 

Правомощията на ВСС са детайлно разписани в Конституцията на Република 
България и в Закона за съдебната власт (ЗСВ ). 

Законът не позволява на Висшия съдебен съвет да извършва проверки и 

да се произнася по правилността на актовете на магистратите или да обсъжда 
предприетите от тях процесуални ~ействия. 

По повод отправеното искане за реализиране на дисциплинарна 

отговорност, Ви уведомяваме, че редът за образуване на дисциплинарни 

производства е регламентиран в чл. 312 и следващи от ЗСВ, съгласно който 



един от субектите, които могат да направят предложение за образуване на 

дисциплинарни производства срещу магистрати е Инспекторатът към ВСС 

(ИВСС), до където сте адресирали сигнала си. 

С оглед на изложеното Вашата жалба е извън правомощията на Висшия 

съдебен съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО 

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ 

ПРОКУРОРСКА ТА КОЛЕГИЯ НА ВС 
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