
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ/ОБЖАЛВАНЕ 
 
1. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЖАЛВАНЕ 
 
На всеки етап от настоящата процедура за подбор, ако считате, че е допусната грешка, че 
отношението на EPSO е било некоректно или че не са спазени правилата, съгласно които се 
провежда настоящата процедура за подбор, и поради това интересите Ви са били засегнати, 
можете да използвате следните процедури за обжалване в реда, посочен в таблицата по-долу: 
 

Процедура Контакт Срок
1
 

1. Подаване на молба за 
преразглеждане  

Чрез страницата за контакт на 
уебсайта на EPSO  
 

10 календарни дни 

2. Подаване на 
административна жалба на 
основание член 90, 
параграф 2 от Правилника за 
длъжностните лица и 
Условията за работа на 
другите служители на 
Европейския съюз2 

По пощата на следния адрес: 
Office européen de sélection du 
personnel (EPSO) 
C-25, 1049 Bruxelles, 
BELGIQUE,  
или чрез страницата за 
контакт на уебсайта на EPSO 

3 месеца 

След приключване на етап 2 по-горе (етап 1 е по избор) Вие разполагате със следната 
възможност: 

3. Ако Вашата жалба е била 
отхвърлена изрично или 
негласно, можете да подадете 
жалба на основание член 270 
от Договора за 
функционирането на 
Европейския съюз и член 91 
от Правилника за 
длъжностните лица3. 

Tribunal de la fonction publique 
de l’Union européenne 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxembourg 
 

3 месеца 

 
Както всички граждани на Европейския съюз, така и Вие можете да подадете жалба до 
Европейския омбудсман: 
 
Médiateur européen 
1 avenue du Président Robert Schuman - 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 

FRANCE
4
 

                                                            
1 Считано от датата на публикуване на решението в EPSO профила на кандидата. 
2 В полето „Относно“ на своето писмо посочете: номера на процедурата за подбор, номера на Вашата кандидатура и 
текста ,,Complaint under Article 90(2) / réclamation article 90, paragraphe 2 / Beschwerde gemäß Artikel 90 Absatz 2“/ (жалба 
на основание член 90, параграф 2). 
3 За реда и условията за подаване на жалба и за изчисляване на съответните срокове посетете уебсайта на Съда на 
публичната служба на Европейския съюз: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Обърнете внимание, че сезирането на омбудсмана не спира срока, предвиден в член 90, параграф 2 и член 91 от 

Правилника за длъжностните лица за подаване на административна жалба или за обжалване пред Съда на публичната 

служба на основание член 270 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Имайте предвид също така, че 

съгласно член 2, параграф 4 от общите условия за изпълнение на функциите на омбудсмана всяка подадена до него 

жалба трябва да бъде предшествана от подходящи административни постъпки пред съответните институции и органи. 

Повече подробности за процедурата можете да намерите на следния уебсайт 

http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm


2. ИСКАНИЯ ЗА КОРИГИРАЩИ МЕРКИ 

 
Исканията за коригиращи мерки или за преразглеждане трябва да бъдат подадени в срок от 
десет календарни дни от датата на провеждане на Вашия тест посредством формуляра 

на уебсайта на EPSO. 

В искането си трябва задължително да посочите номера на кандидатурата и информация, 
необходима за идентифициране на въпроса или въпросите, които според Вас са съдържали 
грешки (например като опишете съдържанието на въпроса и/или посочите неговия номер), като 
обясните възможно най-ясно естеството на предполагаемата грешка.  

Исканията, които са получени след крайния срок или не са достатъчно ясни, за да 

позволят идентифицирането на оспорваните въпроси, няма да бъдат взети под 

внимание. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=fr&langsub=ok
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