
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И 

УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕС 

ИНСПЕКТОРАТА КЪМВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

октомври 2012г. – декември 2012г. 

 

 

Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и 

взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет (КПУКИВИВСС) е 

конституирана с решение на Висш съдебен съвет (ВСС) по протокол №42 от 

11.10.2012г.  

Комисията осъществява своята дейност въз основа на Конституцията, Закона за 

съдебната власт (ЗСВ), Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен 

съвет и неговата администрация (ПОДВССНА, обн.,ДВ,бр.85/2012г.), както и на 

Вътрешните правила за работа на Комисията, одобрени с нейно решение по протокол  

№ 3 от 29.10.2012 г.  

Комисията се състои от петима члена на ВСС. В заседанията на комисията 

участват  и  представители на Инспектората към ВСС.  Комисията заседава всеки 

понеделник от 13 часа  и за отчетния период е провела 10 заседания. 

            Основни принципи в работата на Комисията са законност, публичност, 

прозрачност и взаимодействие с органите на съдебна власт и другите органи имащи 

пряко или косвено отношение към дейността й. 

            Един от новите моменти в работата  на КПУКИВИВСС е публикуването на 

интернет страницата на ВСС на дневния ред на заседанията й както и на протоколите 

от самите заседания. 

За отчетния период   приоритетните  дейности  на  Комисията  се свеждат до: 

 

1. Разглеждане и приемане , обявяване на интернет страницата на ВСС на  

декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси (ЗПУКИ), подавани от лицата, заемащи публични длъжности в съдебната 

система, както и изготвяне и поддържане на регистър във връзка с тях по чл.18 от 

ЗПУКИ; 

2. Обсъждане  на актове с резултатите от планови, тематични и контролни 

проверки, извършени от Инспектората към Висшия съдебен съвет и изготвяне на 

анализи на обобщените резултати от извършените проверки, дадените препоръки от 

Инспектората към ВСС и тяхното изпълнение;  

3. Вземане на решения за препоръки, предложения за мерки и последващи 

действия по анализираните констатации, както и за възлагане на извършване на 

проверки от административните ръководители на органите на съдебната власт;  

 

 

КПУКИВИВСС е разгледала и приела  115 (сто и петнадесет) декларации по 

чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, подадени от 

съдии, прокурори и следователи. Декларациите са заведени с входящ номер в 

автоматизираната деловодна система на ВСС, отразени са в създадения регистър и са 

обявени на интернет страницата на Висшия съдебен съвет съгласно законовото 

изискване за тяхната публичност. 

 От общия брой приети декларации 19 (деветнадесет) броя са по чл.12, т.1 от 

ЗПУКИ, т.е. за декларации за несъвместимост; 18 (осемнадесет) броя са по чл.12, т.2 от 

ЗПУКИ, т.е. декларации за частни интереси, които се попълват по образец съгласно 

приложение към закона; останалите 83 (осемдесет и три) броя са по чл.12, т.3 от 



ЗПУКИ, т.е. декларации, с които се известява настъпила промяна в обстоятелствата по 

предходните две точки. Само пет от декларациите по чл.12,т.2 от ЗПУКИ са подадени  

по образеца съгласно приложението към закона; 

КПУКИВИВСС стриктно спазва императивната норма на чл.18а, ал.2 от 

ЗПУКИ.  

Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и 

взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет се  самосезирана през месец 

декември 2012г. по редица сигнали засягащи номинацията на прокурор Галя Гогушева 

за Конституционен съдия. В съответствие с правомощията си комисията извърши 

редица проверки във връзка с подадените от г-жа Гугушева декларации по Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. За резултатите от  

проверките с решение по протокол № 9 от 10.12.2012г. КПУКИВИВСС уведоми 

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като изпрати 

направените от нея констатации. 

 

През отчетните месеци октомври, ноември и декември на 2012г. в 

КПУКИВИВСС са разгледани и анализирани 21 (двадесет и един) акта с резултати от 

извършени планови, тематични и контролни проверки на ИВСС. 

 

За периода 01.01.2012г. – 01.11.2012г.  КПУКИВИВСС  изготви  и прие Анализ 

на обобщените резултати относно случайното разпределение на делата въз основа на 

тематичните и плановите проверки, извършени от Инспектората към ВСС в Апелативен 

район – Пловдив. Анализът е приет с решение по протокол № 48 от заседание на Висш 

съдебен съвет проведено на 8.10.2012г. Същият е послужил за основа, на която ВСС е 

взел решение, с което е препоръчал на горестоящите административни ръководители на 

органите на съдебната власт да извършват проверки относно спазването на принципа за 

случайно разпределение на делата на всеки 6 (шест) месеца, съобразно правомощията 

им по чл.86, ал.1, т.1 и т.6 и чл.106, ал.1, т.1 и т.6 от ЗСВ, като уведомяват ВСС за 

резултатите от тях. 

           Всеки конкретен акт от извършена проверка на ИВСС,  се изследва  и обсъжда 

внимателно като се търсят  решения, с които се цели оптимизацията на работата във 

всички органи на съдебната власт.  

          С  решение на комисията по протокол №8 от 03.12.2012г.,  на основание чл.86, т.6 

и т.9, чл.142, ал.2 и чл. 147, т.2 от ЗСВ се препоръчва на административните 

ръководители на Окръжен съд и Окръжна прокуратура – Хасково да следят за 

натовареността на магистратите в съответните районни звена от съдебния район и в 

случай на констатирана завишена натовареност на отделни звена спрямо други да 

предприемат адекватни административни мерки. Тази препоръка бе отправена след 

изискана от районните съдилища и прокуратури в съдебен район Хасково информация 

във връзка с получени данни за броя постъпили дела и преписки, в т.ч. по чл. 279 от 

НК,  броя решени дела и приключени преписки, натовареността на съдиите и 

прокурорите, заетите щатни бройки за съдии и прокурори и незаетите щатни бройки за 

съдии и прокурори и установена голяма натовареност на прокурорите, респ. съдиите в 

Свиленград поради зачестилите случаи на влезли без разрешение в страната чужди 

граждани. 

С решение по протокол №3 от 29.10.2012г. Комисията по предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия 

съдебен съвет е препоръчала на председателите на Окръжен съд гр. Благоевград  и 



Районен съд гр. Гоце Делчев в хода на процедурите по атестиране на съдиите да 

съдействат на помощните атестационни комисии с информация за констататирани с 

актове на Инспектората към ВСС пропуски и нарушения в работата на конкретни 

съдии, както и за наложените им наказания и мерки по чл. 327 ЗСВ. 

 С решение по протокол №4 от 05.11.2012г. КПУКИВИВСС е уведомила 

министъра на правосъдието за лошите битови условия и проблемите със сградния фонд 

на Административен съд гр. Пазарджик. 

 

 С решение по протокол № 6 от 19.11.2012г.Комисията по предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия 

съдебен съвет прие своя годишна програма за 2013г. Голяма част от дейностите и 

мерките в нея, намериха своето място  и в Годишната програма на Висшия съдебен 

съвет.  

            С изпълнението на конкретните дейности в годишната програма на комисията се 

цели постигането на очаквания ефект от мерките заложени в Графика на неотложните 

мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на 

показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и 

организираната престъпност за периода юли 2012г. – декември 2013г. и по – конкретно: 

 1. Утвърждаване на принципа за случайно разпределение на делата и 

осигуряване на мониторинг върху процеса, в партньорство с неправителствени 

организации.  

2. Засилване контрола върху прозрачността за случайното разпределение на 

делата. Своевременно отстраняване на недостатъците и пропуските от страна на ВСС 

чрез организационни мерки и указания към административните ръководители. 

3. Утвърждаване на добри модели на администриране на органите на съдебната 

власт. Приложение на препоръките на ИВСС за подобряване работата на магистратите 

за бързо и качествено правораздаване. 

4. Превенция и противодействие на конфликта на интереси в съдебната система. 

Изпълнението на някои от дейностите, заложени в годишната програма на 

КПУКИВИВСС с участието на неправителствени организации ще бъде гарант за 

покриване на очакванията на гражданското общество за ефикасност, публичност и 

прозрачност в работата на комисията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


