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Конфликтът на интереси като сравнително ново
правно явление.
Общ състав по чл.2 от ЗПУКИ – три
кумулативно предвидени предпоставки – лице,
заемащо публична длъжност, упражнено
правомощие, частен интерес, който да води до
облага и да е повлиял върху обективното и
безпристрастно изпълнение на задълженията;
Конкретни хипотези на конфликт на интереси,
предвидени в 15 забрани по глава Втора от ЗПУКИ







Производството се образува при наличие на три
изчерпателно посочени предвидени в чл.23, ал.1
основания
–
сигнал,
решение
на
специализирания
орган,
искане
на
заинтересовано лице.
През 2013г. В КПУКИ са образувани 354
производства – с краен акт /решение по същество
или решение за прекратяване/ са приключени 381
производства.
Към момента средният срок на произнасяне е 3
месеца и половина.
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1. Задължени лица в системата на съдебната
власт :
- председатели на ВКС, ВАС и главния прокурор
/чл.3, т.5/, членове на ВСС /т.10/, главен
инспектор и инспекторите в Инспектората на ВСС
/т.11/; административни ръководители на органи
на съдебната власт /т.16/; съдиите, прокурорите и
следователите /т.20/; служители в органи на
съдебната власт /т.25/.
Постепенно развитие и налагане на тази материя
в системата на съдебната власт.

Сигнали за конфликт на интереси съдебна власт
25
20
15
10
5
0
Сигнали

2011
6

2012
20

2013
14

2014
10








Решения през 2013 – общо 17 бр. пет по
същество – два случая установен конфликт на
интереси и три не;
Сигналите касаят роднински и колегиални
отношения; първи р-я за КИ в съдебната сфера №246/27.06.13 и №274/15.08.13 е установен
конфликт по отношение на адм.секретар на РС –
Айтос и на РС – Дряново; решенията не са влезли
в сила;
12 бр. Решения за прекратяване на производства
Извод – липсва представа у сигналоподтелите за
необходимото съдържание на сигналите и









Административнонаказателна дейност по
чл.34 ЗПУКИ :
Значително нарастване на броя на сигналите за
просрочени или липса на декларации – 109 бр.;
Две основни хипотези – неподадени декларации
по чл.12, т.1 или 2 при встъпване в длължност и
неподадени в срок декларации по т.3 за нови
факти /получаване на кредит/;
Резултати – 68 бр.откази за съставяне на АУАН, 5
бр. Наказателни постановления, 9 бр.мотивирани
резолюции за прекратяване;





Две особености – няма нарушение на чл.34, ако
новият кредит е теглен от същатата банка, от
която е и първоначалния, обявен в декларация по
чл.12, т.2 – не се налага декларация по чл.12, т.3;
декларациите, които се подават по ЗСВ при
встъпване в длъжност не отменят задължението
за подаване на декларация по чл.12, т.1-2 ЗПУКИ.
Подкрепа за предложението декларациите по
ЗПУКИ да се обявяват на сайта на съответния
съдебен орган.









Основни предложения за изменение в
ЗПУКИ :
1. с един акт да се установява и санкционира КИ
– в момента с два, които са при различен режим
за обжалване; в момента от подаване на сигнала
до влизане в сила на наказателното
постановление процедурата трае 2,5 години;
2. вписване на превенцията като функция на
комисията;
3. удължаване на сроковете за подаване на
декларации – декларация по чл.12, т.1 от 7 на 30
дни, а по т.3 от 7 на 14 дни.





4. Намаляне на долните нива на основните глоби
по глава Девета от закона;
5. въвеждане на принципа на случайно
разпределение на преписки между членовете на
КПУКИ.

