Център на НПО
в Разград
Изх. № Ц-82/01.07.2014г.
ДО
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ

ОТНОСНО: Бездействие на ВСС по приложение на член 9 от Закон за съдебната
власт.

СИГНАЛ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
В духа на конструктивния диалог в Гражданския съвет към Висш съдебен
съвет, отправям сигнал от името на Сдружение „Център на НПО в Разград”, на
основание член 15 от АПК, относно бездействие на ВСС по темата за приложение на
член 9 от ЗСВ.
Център на НПО в Разград не би могъл да отговори положително на покана към
Гражданския съвет за подготовка на насоки, които да се обсъдят при изработването на
техническото задание за създаване на централизирания софтуер за случайното
разпределение на делата.
Център на НПО в Разград не оказва подкрепа и дава отрицателно становище по
отправената покана, заради системно неуважение и бездействие от страна на Комисия
„ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И
СТАТИСТИКА“ към актовете на Гражданския съвет към ВСС.
До момента ВСС не е отговорил на два акта на Гражданския съвет по темата за
случайното разпределение на съдебни дела – приложение на член 9 от ЗСВ.
1. ВСС осъществява проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на
единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен
портал на съдебната власт”, сключен договор № 13-33-2/27.12.2013г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
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„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.1
2. Висшият съдебен съвет до момента не е разгледал Акт 9/31.01.2014г. Липсва
мотивирано решение на ВСС.2
3. ВСС не е разгледал и Акт 16/07.03.2014г., с който Гражданският съвет изисква
информация от ВСС по темата (как се изпълнява Акт 9/31.01.2014г.). Липсва
мотивирано решение на ВСС.3
4. ВСС не е предоставил информация за изпъление на „Електронно правосъдие –
проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна
инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, съгласно
решение на ВСС по Протокол №12/13 март 2014 г.4 Има решение на ВСС от
29.05.2014г., но не са обявени публично одобрените доклади на страницата в
интернет. Одобрени са доклади за изпълнение на дейностите и отчетите за
усвояване на средствата, предоставени от ръководителите на проекти във ВСС.5
5. ВСС не е осигурил необходимите ресурси и не е декларирал сътрудничество на
определните експерти от НПО, по Протокол №48/05.12.2013 г.
6. ВСС не е осигурил достъп до цялата налична информация за двете програми за
случайно разпределение на съдебни дела (LawСhoice и АСУД), включително
договори и финансова информация, на одобрените експерти с решение на ВСС по
протокол №48/05.12.2013 г.
7. Висшият съдебен съвет до момента не е предоставил сорс-кода на двете Програми
(LawСhoice и АСУД).
8. Висшият съдебен съвет не е осигурил достъп до сървъра на Висшия съдебен
съвет, на който се прави контролния централизиран архив.
9. ВСС не е предоставило за запознаване и коментар до Гражданския съвет доклад
на проф. Евгения Стоименова (БАН) относно направените подобрения на
програмата АСУД.6

1

Вж. страница на ВСС, рубрика РЕГИСТЪР НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ,
http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
2

Вж раздел V, т. 15 от Правила за действие на Гражданския съвет, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm

3

Пак там.

4

Протокол на ВСС №51 от 29.05.2014г., рубрика „Заседания на ВСС”: http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm

5

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И: 79.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ изготвената обобщена в
табличен вид информация за изпълнение на дейностите и отчетите за усвояване на средствата по проекти, по
които ВСС е бенефициент. 79.2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ докладите за изпълнение на дейностите и отчетите
за усвояване на средствата, предоставени от ръководителите на проекти, съгласно решение на Висшия съдебен
съвет по Протокол №12/13 март 2014 г.
6

Вж Протокол №48/05.12.2013 г. от заседание на ВСС, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
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За допълнителна информация, може да посетите интернет-страницата
Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда: www.watch.ngo-rz.org

на

1 юли 2014г.
град Разград
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Георги Милков
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