
                                                        
 

 

Проект „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на 

административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“ 

 

Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. 

Приоритетна ос: Прозрачна и ефективна съдебна система 

 

Наименование на процедурата: Стратегически проекти в изпълнение на 

Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и 

Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор 

„Правосъдие“ 2014- 2020 г. 

Бенефициент: Инспекторат към Висшия съдебен съвет  

Партньор: Висш съдебен съвет  

Бюджет на проекта: 700 000 лева  

Период за изпълнение: 26 месеца  

 

Кратко описание на проекта:  

Проектът има за свое главно предназначение да осигури средства за обезпечаване с 

необходимия софтуер, вътрешни правила и обучения, изпълнението на задълженията и 

правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет: 

- да води и поддържа регистър на декларациите по чл. 175 а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ; 

- да води и поддържа регистър на влезлите в сила наказателни постановления, издадени 

от главния инспектор на ИВСС; 

- да извършва проверка на имуществените декларации на съдии, прокурори и 

следователи; 

- да извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на 

действия, които накърняват престижа на съдебната власт, проверки, свързани с 

нарушаването на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. 

Следващо предназначение на проектното предложение е осигуряването на ВСС със 

софтуер и провеждането на обучения, необходими за водене и поддръжка на публичен 

електронен регистър на отводите, включващ исканите отводи и мотивите, с които са 

уважени или не за всеки съдия и отразяващ произнасянето на горната инстанция по тях.  

 



                                                        
 

Основна цел на проекта:  

Проектното предложение има за своя обща цел да допринесе за гарантиране 

независимостта на съдии, прокурори и следователи чрез ефективни мерки срещу 

корупция, политически и икономически натиск и други. 

Конкретната цел на проекта е осигуряването с необходимите софтуер, вътрешни 

правила и обучения изпълнението на задълженията и правомощията на Инспектората 

към Висшия съдебен съвет по чл. 54, ал. 1, т. 8 и т. 10, и чл. 175 г, ал. 1 от Закона за 

съдебната власт, както и създаването на инструмент за борба с корупцията в съдебната 

власт чрез създаване на електронен публичен регистър на отводите (ВСС).  

Чрез изпълнението на проектното предложение ще се осъществят мерки 1.3.1 и 1.3.9 от 

Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на 

реформата в съдебната система.  

 

Дейности: 

Дейност 1. Разработване на електронен публичен регистър на електронни декларации 

за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

и имуществени декларации; 

Дейност 2. Разработване на електронен публичен регистър на отводите, включващ 

исканите отводи и мотивите, с които са уважени или не за всеки съдия и отразяващ 

произнасянето на горната инстанция по тях; 

Дейност 3. Разработване на методология (вътрешни правила) за извършване на 

проверки за почтеност (интегритет) на магистратите; 

Дейност 4. Изграждане на специализиран експертен капацитет в рамките на ИВСС; 

Дейност 5. Провеждане на обучения за работа с новите вътрешни правила 

(методологии) и за работа с регистрите; 

Дейност 6. Закупуване на компютърно оборудване и друг хардуер; 

Дейност 7. Дейности за информация и комуникация. 

 

 


