
Годишна програма за дейността на Комисията за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

за включване в проекта на Годишна програма за дейността на Висшия 

съдебен съвет през 2013 г. 

/приета с решение на комисията по протокол № 6/19.11.2012 г./ 

 

І. Взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет: 

 

1. Актуализиране на Инструкцията за организацията и реда за използване на 

програмните продукти за разпределение на делата в съдилищата на случаен 

принцип, съвместно с Комисия „Професионална квалификация, 

информационни технологии и статистика”.  

Срок м. юни 2013 г. 

 

2. Разработване на единна методика по приложението на принципа за 

случайно разпределение на делата с цел отстраняване на недостатъците и 

пропуските при случайното разпределение на делата.   

Срок м. декември 2013 г. 

 

3. Организиране, съвместно с КПКИТС, и провеждане на квалификационен 

курс за инспекторите и експертите от Инспектората към ВСС по подробно 

изучаване на програмните продукти, извършващи разпределение на делата в 

органите на съдебната власт, във връзка с точното приложение на чл. 9 от 

ЗСВ. 

Срок м. март 2013 г. 

 

4. Извършване на ад-хок проверки от КПУКИВИВСС, съвместно с 

Инспектората към ВСС, относно спазването на принципа за случайно 

разпределение на делата.  

Срок постоянен. 

 

5. Проверка за прилагането на принципа на случайното разпределение на 

делата във ВКС, ВАС и СГС, с участието на външни експерти, която да се 

извърши на база на предварително изработена методология, включваща 

оценка на риска от манипулация при прилагането на софтуера, разпределящ 

дела. Анализ на резултатите от проверката и публично оповестяване. 

Срок м. април 2013 г. 

 



6. Приемане на мерки по гражданско наблюдение относно спазването на 

принципа за случайното разпределение на делата и срочното постановяване 

на съдебните актове. 

Срок м. март 2013 г. 

 

7. Извършване на ад-хок проверки от КПУКИВИВСС, съвместно с 

Инспектората към ВСС относно изготвянето на мотивите към съдебните 

актове в предвидения от закона срок.  

Срок постоянен. 

 

8. Извършване на ад-хок проверки за публикуването на съдебните решения 

на интернет-страниците на съдилищата при спазване на Закона за защита на 

личните данни.  

Срок постоянен.  

 

9. Изготвяне и публикуване на периодични анализи и на обобщен годишен 

доклад относно спазването на принципа за случайното разпределение на 

делата въз основа на дейностите по т.т. 3, 4 и 5 – срок постоянен. 

 

10. Изготвяне и публикуване на обобщен годишен доклад за резултатите от 

действията, предприети от ВСС във връзка с констатациите на Инспектората 

и контролните проверки за нивото на изпълнение на дадените от 

Инспектората и ВСС препоръки и указания към органите на съдебната власт.  

Срок м. декември 2013 г. 

 

11. Съвместни заседания на КПУКИВИВСС с инспекторите от Инспектората 

към ВСС за обсъждане на ефекта от изпълнението на препоръките на ИВСС, 

дадени в резултат от извършените проверки, и  предприетите от ВСС мерки 

по тях.  

Срок постоянен. 

 

ІІ. По Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси: 

 

12. Провеждане на среща с членовете на Комисията за борба с корупцията и 

конфликт на интереси и парламентарна етика при 41-во Народно събрание за 

обсъждане на превенцията на конфликта на интереси и контрола по 

изпълнение на задълженията на магистратите по ЗПУКИ. 

Срок м. февруари 2013 г.  

 



13. Провеждане на среща с членовете на Комисията за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси, съвместно с Комисия за 

професионална етика и превенция на корупцията при ВСС, за обсъждане 

превенцията на конфликта на интереси и отграничаването му от корупцията, 

даване на насоки за осъществяване на контрол  по изпълнение на 

задълженията на магистратите по ЗПУКИ и очертаване на основните 

направления за взаимодействие между комисиите. 

Срок м. февруари 2013 г. 

 

14. Провеждане на среща с Инспектората към ВСС и Инспектората към 

ВКП, съвместно с Комисията за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси, за обсъждане превенцията на конфликта на интереси 

и отграничаването му от корупцията. 

Срок м. март 2013 г. 

 

15. Разработване и приемане на правила/споразумение за взаимодействие с 

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 

постигане целите на ЗПУКИ /чл. 7, т. 9 от Правилника за работа на КПУКИ/ 

Срок м. април 2013 г. 

 

16. Изготвяне на указания до органите на съдебната власт, съвместно с 

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 

относно прилагането на ЗПУКИ и декларирането на несъвместимост и 

частен интерес пред ВСС с оглед превенцията на конфликта на интереси и 

недопускане на нарушения на разпоредбите на закона. 

Срок м. юни 2013 г. 

 

17. Провеждане на регионални обучителни семинари по апелативни райони 

за даване на методически указания за прилагането на ЗПУКИ и дискусия по 

изготвените указания. 

Срок м. юни и м. септември 2013 г. 

 

 

 

 

 


