
Годишна програма за дейността на Комисията за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с 

Инспектората към Висшия съдебен съвет през 2014 г. 

 

 

 

І. Взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет: 

 

1. Изработване  на проект на Методика по приложението на принципа за 

случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 

административните, военните, апелативните и специализираните съдилища с 

цел създаване на единен подход при случайното разпределение на делата. 

Срок м. май 2014 г. 

 

2. Изготвяне и публикуване на периодични анализи и на годишен анализ на 

обобщените резултати от извършените проверки, дадените препоръки от 

ИВСС, предприетите от ВСС мерки във връзка с констатациите на ИВСС и 

тяхното изпълнение от органите на съдебната власт.  

Срок постоянен. 

 

3. Изготвяне на шестмесечни анализи на констатираните от ИВСС случаи на 

нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок,  

внасянето им в заседание на ВСС с предложение за предприемане на мерки 

за тяхното отстраняване, в изпълнение на чл. 60м, ал. 2 от ЗСВ, и 

публикуването им на интернет страницата на ВСС ведно с предоставените от 

ИВСС и МП данни за установените нарушения и изплатените обезщетения. 

Срок – в едномесечен срок от получаване на данните за съответното 

шестмесечие. 

 

4. Периодични срещи 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. 

 

5. Изготвяне на правила за работа с Регистър на актовете на ИВСС. 

Срок – м. април 2014 г. 

 

 

ІІ. По Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси: 

 

6. Провеждане на срещи по апелативни райони по приложението на ЗПУКИ 

и дискусия по актуални проблеми. 

Срок м. април, май, юни, октомври и ноември 2014 г. 

 



7. Публично обсъждане на проблемите по прилагането на ЗПУКИ във връзка 

с превенцията на конфликта на интереси и недопускане на нарушения на 

разпоредбите на закона. 

Срок постоянен. 

 

8. Изготвяне на правила за работа с Регистър на декларациите по чл. 12 от 

ЗПУКИ, подадени от съдии, прокурори и следователи. 

Срок – м. май 2014 г. 

 

9. Изготвяне на правила за работа с Регистър на сигналите по ЗПУКИ и 

решенията, постановени от КПУКИ в производства срещу съдии, прокурори 

и следователи. 

Срок – м. юни 2014 г. 

 


