ПРАВИЛА
за дейността на Надзорния съвет на ДЕОС
I. Общи разпоредби
1. Настоящите Правила за работа на Надзорния съвет (НС) на ДЕОС не могат да противоречат на
Устава на ДЕОС. При промяна на Устава, която противоречи на Правилата, се прилагат с
предимство разпоредбите на Устава.
2. Всеки член на НС следва да извършва своята работа добросъвестно, усърдно, добронамерено
и в защита както на интересите на ДЕОС, така и на обществото като цяло.
3. НС взема своите решения с явно гласуване „за“ или „против“, при формиране на обикновено
мнозинство.
4. НС води протокол на своите заседания, където отразява в обобщен вид проведените
обсъждания и взетите решения.
5. НС провежда своите открити заседания в адреса на управление на ДЕОС или на друго
подходящо място съобразно естеството на конкретното производство. Закритите заседания
могат да се провеждат и дистанционно, включително по електронен път, ако е гарантирана
автентичност и поверителност на обсъжданията.
II. Даване на напътствия по важни въпроси от НС (чл. 10.2 от Устава)
6. Всеки член на НС като изразител на функцията на надзора може да дава по своя инициатива
напътствия на членове на ДЕОС и на неговите органи по въпроси, които са свързани с ДЕОС и
които счита, че са важни.
7. Всеки член на ДЕОС или на негов орган може да поиска отделен член на НС да даде
напътствия по въпроси, свързани с ДЕОС, които счита, че са важни. Даването на поисканото
напътствие се отказва, ако поставеният въпрос излиза извън компетенциите на НС, ако е
свързан с осъществявано към момента производство от НС или с обсъждания, които се
провеждат в закритите заседания на НС.
8. Преди даването на напътствие всеки член на НС може да се допитва до мнението на други
членове на НС и да събира допълнителна информация по случая – доколкото това спомага за
изясняването на относими факти и обстоятелства.
9. Напътствията, дадени от отделни членове на НС, нямат задължителен характер за членовете
на ДЕОС и на неговите органи, дават се за всеки конкретен случай поотделно и не могат да се
разглеждат като прецедентен източник на правила за разрешаването на други сходни случаи.
10. Всеки член на ДЕОС или на негов орган може да поиска определено напътствие да се даде
след обсъждането му в НС и вземането на общо решение. В такъв случай НС не е обвързан с
напътствията, давани преди това по същия случай от отделни негови членове.
III. Вземане на решения от НС
11. Решенията на НС се вземат след провеждането на обсъждане, в което всеки член на НС
получава възможност да се запознае с относимата документация, да направи свои независими
проверки, да представи или да изиска доказателства, да събере показания от свидетели и да
потърси становища от експерти – доколкото това спомага за изясняването на относими факти и
обстоятелства.
12. Членовете на НС, които са заинтересувани страни по конкретно решение, не участват в
заседанията на НС, на които се осъществява производство за вземането на това решение. В
такъв случай съответният член на НС е длъжен да се самоотведе.
13. Всяко решение на НС задължително включва мотиви (обстоятелствена и съобразителна част) и
резолюции (диспозитивна част), подписва се поне от тези членове на НС, които го подкрепят и

се публикува на официалната страница на ДЕОС. Събраните материали по случая се
архивират и представят за справка при поискване на заинтересуваните страни или на
компетентните органи.
14. Всеки член на НС, който не е съгласен изцяло или отчасти с постановеното решение или с
мотивите към него, има право да формулира особено мнение и да го помести с подписа си след
текста на самото решение.
15. Решенията на НС се публикуват на официалната страница на ДЕОС. Те са задължителни и
окончателни само за конкретния случай и не могат да се разглеждат като прецедентен източник
на правила за разрешаването на други сходни случаи.
16. Членовете на НС не могат да изнасят пред трети лица каквито и да било факти и
обстоятелства, свързани с провежданите обсъждания в НС във връзка с вземаните решения –
включително и след тяхното постановяване.
IV. Осъществяване на производства от НС (чл.чл. 2.2.1.5, 2.3.2, 4.2, 5.1.2 и 5.5 от Устава)
17. Всеки член на НС, при когото постъпи сигнал по чл. 2.2.1.5 за нарушения, предложение по чл.
2.3.2 за изключване на член от ДЕОС, инициатива по чл. 4.2 за свикване на присъствено Общо
събрание, искане по чл. 5.1.2 за обявяване невалидността на първични избори, или жалба по
чл. 5.5 на изключен кандидат от текущи първични изборни или от предложение за листа, следва
в седмичен срок да го докладва на останалите членове на НС и в двуседмичен срок да свика
НС на закрито заседание за разглеждането му.
18. На свиканото закрито заседание за разглеждане на постъпилите материали по чл.чл. 2.2.1.5,
2.3.2, 4.2, 5.1.2 или 5.5, присъстващите членове на НС се запознават с относимата
документация и ако поне един член на НС пожелае това, образуват производство по случая,
като избират от състава си докладчик, който води производството, насрочва заседанията,
систематизира документацията и подготвя проект за решение на НС.
19. Ако никой от присъстващите на закритото заседание членове на НС не пожелае това,
производство по случая не се образува – освен ако е постипило предложение по чл. 2.3.2,
инициатива по чл. 4.2, искане по чл. 5.1.2 или жалба по чл. 5.5. Ако постъпилите материали не
са подписани от член на ДЕОС или на негов орган, не съдържат ясно формулирана
обстоятелствена част и конкретни искания, или от съдържанието им не може да се достигне до
обосновано предположение за тяхната вероятна допустимост и обоснованост, се връщат на
подателя с кратко указание за отстраняване на констатираните недостатъци.
20. Всеки член на НС има право да се запознава с цялата налична документация по случая, да
осъществи свои независими проверки, да изиска допълнителни доказателства от
заинтересуваните страни, показания от свидетели и становища от експерти – доколкото това
спомага за изясняването на относими факти и обстоятелства.
21. Ако бъде образувано производство по случая, заинтересуваните страни имат право да получат
от НС кратка и точна справка за естеството на постъпилите материали и да бъдат упътени за
това какви обяснения и доказателства могат да представят в своя полза, какви са възможните
последици от действията им и какъв е възможният изход от производството.
22. Членовете на ДЕОС следва да оказват пълно съдействие на НС за изясняване на обективната
истина по случая и като отчитат отговорността си съобразно приложимото българско
законодателство, да се въздържат от лъжесвидетелство, представяне на подправени
доказателства, даване на подвеждащи експертни становища или склоняване на другиго към
това.
23. След изясняване на случая от фактическа страна НС свиква открито заседание, на което
докладва събраните доказателства, показания и становища, дава възможност на
заинтересуваните страни да вземат отношение по случая и да представят в седмичен срок
допълнителни доказателства, като ги информира за последиците от действията им и за

възможния изход от производството.
24. След започване на откритото заседание и доклада на събраните доказателства, показания и
становища по случая, заинтересуваните страни не могат да представят допълнителни
доказателства, ако са могли да ги представят преди това и ако са били поканени от НС да ги
представят.
25. Преди провеждане на откритото заседание членовете на НС не могат да изнасят включително
пред заинтересуваните страни каквито и да било факти и обстоятелства, свързани с
осъществяваните проверки, събираните доказателства, показания и становища, и
провежданите обсъждания в НС във връзка с разглеждания случай.
26. НС постановява мотивирано решение по случая в седмичен срок от провеждане на откритото
заседание и в двумесечен срок от постъпване на материалите по чл.чл. 2.2.1.5, 2.3.2, 4.2, 5.1.2
или 5.5. При съгласие на заинтересуваните страни и при възможност от страна на НС сроковете
могат да бъдат съкратени, ако това не нарушава правото на защита на някоя от страните.
V. Сигнали за нарушения (чл. 2.2.1.5 от Устава)
27. Ако след постъпването на сигнал по чл. 2.2.1.5 за нарушения НС установи действителното
наличие на системни или тежки нарушения, в това число – действия или бездействия, които
вредят на ДЕОС, като престъпват ценностите на ДЕОС, Устава, правила или решение на някой
от органите, НС може да инициира започването на процедури по чл.чл. 2.3.2, 4.2, 5.1.2 и/ли 5.5 –
досежно отстраняване на констатираните нарушения и по възможност на причините, довели до
тяхното допускане.
VI. Изключване на членове от ДЕОС (чл. 2.3.2 от Устава)
28. Предложението по чл. 2.3.2 за изключване на член от ДЕОС може да бъде уважено от НС, само
след като се даде възможност на съответния член да се защити и след като се установи по
безспорен начин, че този член със свои действия или бездействия вреди на ДЕОС, като
престъпва ценностите на ДЕОС, Устава, правила или решение на някой от органите на ДЕОС.
VII. Свикване на присъствено Общо събрание (чл. 4.2 от Устава)
29. НС може да свика присъствено ОС по реда на чл. 4.2 тогава, когато УС отказва да стори това
въпреки дадените в този смисъл напътствия – ако важни обстоятелства налагат произнасянето
по въпроси от компетентността на присъствено ОС и отлагане решаването на тези въпроси
може да навреди на ДЕОС. В поканата за свикване на присъствено ОС се посочват освен
датата, часа, мястото на провеждане, дневния ред и по чия инициатива се свиква
присъственото заседание, също така и причините, довели до произнасянето на НС по този
въпрос.
VIII. Обявяване невалидността на първични избори (чл. 5.1.2 от Устава)
30. Ако проверката по чл. 5.1.2 покаже наличието на манипулация или технически проблеми и това
доведе до обявяване на първичните избори за невалидни, НС може да пристъпи незабавно към
свикване на ОС за осъществяване правомощието на последното да подреди кандидатите и
тяхната последователност в листите.
IX. Изключване от текущи първични изборни или от предложение за листа (чл. 5.5 от Устава)
31. Ако жалбата по чл. 5.5 не бъде уважена от НС и в хода на производството се установят
действия или бездействия, които вредят на ДЕОС, като престъпват ценностите на ДЕОС,
Устава, правила или решение на някой от органите, НС може да пристъпи и към
осъществяването на процедура по чл. 2.3.2 за изключване на този член от ДЕОС.
X. Заключителна разпоредба
32. Правилата за дейността на НС се приемат на осн. чл. 10.7 от Устава на ДЕОС. Последна
промяна в Правилата за работа на НС е извършена на 25.06.2016 г.

