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ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА 
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СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 
 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 
 

Изпращам Ви извлечение от протокол № 41, т.40 от заседанието 

на Висшия съдебен съвет, проведено на 24 октомври 2013 г., за сведение и 

изпълнение. 

Приложение: съгласно текста. 
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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

   В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т 

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от протокол № 41 
 от  заседание на Висшия съдебен съвет, 

проведено на  24 октомври 2013 г. 

  

 

 

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА 

ИНТЕРЕСИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС 

 

40. ОТНОСНО: Проект на решение в изпълнение на решение на 

ВСС по протокол № 36/19.09.2013 г., т. 25 допълнителна, във връзка с 

публикуване на декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси на интернет страницата на Висшия 

съдебен съвет 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

40.1. ОТТЕГЛЯ решенията си по т. 38.1, т. 38.4, 38.5 от протокол                      

№ 16/25.04.2013 г., на основание чл. 156, ал. 1 от АПК.   

40.2 ОТМЕНЯ решенията си т. 38.2, т. 38.3, 38.6, 38.7, 38.8 и т. 

38.9 от протокол № 16/25.04.2013 г., които не са предмет на съдебно 

обжалване.  

Мотиви: С решенията си по протокол № 16/25.04.2013 г., т.т. 

38.2, 38.3, 38.6, 38.7, 38.8 и 38.9 се ограничава свободният достъп до 

публикуваната в интернет страницата на ВСС информация. Съгласно чл. 

41, ал. 1 от Конституцията на Република България, всеки има право на 

достъп до информация, на което кореспондира задължението на 

държавните органи за предоставянето на такава. С цитираните решения 

ВСС ограничава публичния достъп до информацията, съдържаща се в 

декларациите по ЗПУКИ, без да са налице конституционните и законови 

предпоставки за това. С това ограничение се нарушават материалният 

закон и административнопроцесуапните норми. Допуска се и съществено 
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отклонение от целта на закона, която е да се осигури публичност на 

декларираните обстоятелства, относно възможен конфликт на интереси 

с цел предотвратяване на корупция и нарушения на интегритета на 

магистратите. Липсата на публичност на информацията е обусловена от 

съгласието на лицата, каквато в конкретния случай законъ не изисква. 

40.3 Декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, подадени от магистратите 

за публикуване до 25.04.2013 г., да се обявят на интернет-страницата на ВСС 

в срок до 25.10.2013 г. 

40.4.Подадените след 25.04.2013 г. декларации по чл. 12 от 

ЗПУКИ, независимо от това дали е дадено съгласие или не, да се обявят на 

Интернет страницата на Висшия съдебен съвет, при заличаване на подписа 

на декларатора и ЕГН, ако такова е посочено. 

40.5. ВЪЗЛАГА на процесуалния представител на Висшия 

съдебен съвет, участващ в производството по адм.дело № 11948/2013 г. на 

Върховния административен съд – VІІ отделение, насрочено за 26.11.2013 г., 

да внесе решението на Висшия съдебен съвет по т. 40.1 на 25.10.2013 г. и да 

поиска неговото прекратяване. 

40.6. С настоящото решение се отменят решение на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 52/17.12.2008 г., т. 17 от допълнителните точки, 

относно утвърждаване на механизъм за подаване на декларациите по чл. 12, 

т. 2 от ЗПРКИ и Допълнителните указания във връзка с декларирането на 

несъвместимост и частни интереси от страна на съдиите, прокурорите и 

следователите съгласно ЗПРКИ, приети с решение на Висшия съдебен съвет 

по т. 34 от протокол № 45/19.11.2009 г. 

40.7. Препис от решението да се изпрати на фондация “Програма 

Достъп до Информация”, сдружение “Център на НПО” и фондация “Български 

институт за правни инициативи” – жалбоподатели по адм.д. № 11948/2013 г. на 

ВАС. 

 
 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:/п/ Соня Найденова 

 
 
 
Вярно  с оригинала, 
Адм. секретар:  /п/ 
                              М. Гуркова  
МГ/ 


